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ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

របាយការណ៍ាថ នភាពហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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 រំណត្់  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 សាា ល់  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 

          
ក្ទពយសរមម          
ស្ថចក់្បាររ់នុងថ្ែ ៤  ៨៩.៦៣១.៨៩០  ១០៥.១៨៥.៥៨១  ២២.១៥៨.៦៨៧  ២៥.៨១២.៤១៣ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការដារ់ក្បារណ់ៅធនាររណាត ល ៥  ៣២២.៦២៧.៧១៥  ៥៧០.៩២០.០០៧  ៧៩.៧៥៩.៦៣៣  ១៤០.១០៣.០៦៩ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការដារ់ក្បារណ់ៅធនារ ៦  ២៣៥.៩០៩.១៨៥  ៧៧.២៩១.៤៣៦  ៥៨.៣២១.១៨៣  ១៨.៩៦៧.២២៤ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុវាស់ម្វងតាមត្ថ្មលសមក្សរ  

រនុងលទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗ ៧  ៦០.៦៧៥  ៦១.១២៥  ១៥.០០០  ១៥.០០០ 
ឥណទាន និងរុណរក្រទានវាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់ ៨  ៣.៣៩៤.៨៧៤.៩១៧  ៣.១១៥.៤៨១.៩២៥  ៨៣៩.២៧៦.៨៦៥  ៧៦៤.៥៣៥.៤៤២ 
ក្បារត់្មកល់តាមចារណ់ៅធនាររណាត ល ៩  ២១៧.៨១៩.៣០៥  ១៨៧.០៩៩.៤៥៣  ៥៣.៨៤៩.០២៥  ៤៥.៩១៣.៩៧៦ 
ក្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ ១០  ៧.៥៤០.១៥៨  ៧.៨៤១.២៥១  ១.៨៦៤.០៦៩  ១.៩២៤.២៣៣ 
ក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គនសិទ្ធិណក្រើក្បាស់ ១១  ២០.៦៨៧.៩៤៥  ១៩.៦៦៧.៥០៨  ៥.១១៤.៤៤៩  ៤.៨២៦.៣៨២ 
ក្ទ្ពយសរមមអររូ៊ី ១២  ៦.១០៩.៦៩៩  ៥.១០០.២២៥  ១.៥១០.៤៣២  ១.២៥១.៥៨៩ 
ពនធពនារក្ទ្ពយសរមម ១៣  ២៥.៤៤៩.៣០៥  ៩.១២៧.២៦១  ៦.២៩១.៥៤៦  ២.២៣៩.៨១៩ 
ក្ទ្ពយសរមមណផេងៗ ១៤  ១៣.៦២៣.៩៨៥  ១៥.៣៣១.៦០២  ៣.៣៦៨.១០៥  ៣.៧៦២.៣៥៧ 
ក្ទពយសរមមសរ ៊ុប   ៤.៣៣៤.៣៣៤.៧៧៩  ៤.១១៣.១០៧.៣៧៤  ១.០៧១.៥២៨.៩៩៤  ១.០០៩.៣៥១.៥០៤ 
          
បំណ៊ុ ល និងមូលធ្ន          
បំណ៊ុ ល          
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់ធនារ និងក្គឹះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ១៥  ១៣៤.២៣២.៦០៤  ៩៣.១៣៥.១៣១  ៣៣.១៨៤.៨២២  ២២.៨៥៥.២៤៧ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ិងិជន ១៦  ២.០៣៣.៩៦៧.៩៦២  ១.៧៧១.៨៣៥.៣៦១  ៥០២.៨៣៥.០៩៦  ៤៣៤.៨០៦.២២៣ 
ក្បាររ់មច៊ី ១៧  ១.០៨៣.២៨៦.៣៣០  ១.៤២៦.៤៥៩.៥៩១  ២៦៧.៨០៨.៧៣៤  ៣៥០.០៥១.៤៣៣ 
មូលរក្ត្រំណុល ១៨  ៨១.៣៥០.២៩៧  ៨១.៧៥៥.៨៩៩  ២០.១១១.៣២២  ២០.០៦២.៧៩៧ 
រំណុលភត្ិសនា ១១  ១៨.២២៩.១៦៥  ១៨.៦០២.០៣១  ៤.៥០៦.៥៩២  ៤.៥៦៤.៩១៦ 
រំណុលពនធណលើក្បារច់ំណូលរនុងក្ា ១៩  ៤៧.៨៩៩.៦៨៤  ១៣.៦២១.១៨៧  ១១.៨៤១.៧០២  ៣.៣៤២.៦២៣ 
អត្ថក្រណយាជនរ៍ុគាលិរ ២០  ២.៦៥០.៣២៥  ២.៨៥០.៦៧២  ៦៥៥.២១០  ៦៩៩.៥៥១ 
រំណុលណផេងៗ ២១  ៣៤.២៩៩.១៨៨  ៣០.៨៥២.៧៤៥  ៨.៤៧៩.៤០៣  ៧.៥៧១.២២៧ 
អនុរំណុល ២២  ១៦៥.៥៦១.៤៣២  ១២០.៥៨៧.៥៨៦  ៤០.៩២៩.៨៩៧  ២៩.៥៩២.០៤៦ 
បំណ៊ុ លសរ ៊ុប   ៣.៦០១.៤៧៦.៩៨៧  ៣.៥៥៩.៧០០.២០៣  ៨៩០.៣៥២.៧៧៨  ៨៧៣.៥៤៦.០៦៣ 
          
មូលធ្ន          
ណែើមទុ្ន ២៣  ២២៤.៣៧៧.៤០០  ២២៤.៣៧៧.៤០០  ៥៥.៤៦០.៨៥០  ៥៥.៤៦០.៨៥០ 
ក្បារច់ំណណញររាទុ្រ   ២៩៨.០៦៥.២៧៦  ១០៧.៩១៩.៨៩៥  ៧៣.៣៧៩.១៩៨  ២៦.៧៤០.៦៤៧ 
ទុ្នរក្មុងទូ្ណៅ   ២១០.៤១៥.១១៦  ២១០.៤១៥.១១៦  ៥១.៩៧៩.៣៧៤  ៥១.៩៧៩.៣៧៤ 
ទុ្នរក្មុងតាមចារ់ ២៤  -  ១០.៦៩៤.៧៦០  -  ២.៦៤៥.២២៩ 
ទុ្នរក្មុងណផេងៗ   -  -  ៣៥៦.៧៩៤  (១.០២០.៦៥៩) 
មូលធ្នសរ ៊ុប   ៧៣២.៨៥៧.៧៩២  ៥៥៣.៤០៧.១៧១  ១៨១.១៧៦.២១៦  ១៣៥.៨០៥.៤៤១ 
          
បំណ៊ុ ល និងមូលធ្នសរ ៊ុប   ៤.៣៣៤.៣៣៤.៧៧៩  ៤.១១៣.១០៧.៣៧៤  ១.០៧១.៥២៨.៩៩៤  ១.០០៩.៣៥១.៥០៤ 

 
 
រំណត្ស់ម្គា ល់ម្ែលភាជ រម់រជាមយួ ព៊ីទំ្ពរ័ទ្៊ី ១៦ ែល់ទំ្ពរ័ទ្៊ី ៩៧ គឺជាម្ផនរថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុណនះ។ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

របាយការណ៍ចំខណញ-ខាត្ និងលទធផលលមអិត្ខផសងៗ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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 រំណត្់  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 សាា ល់  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
          
ចំណូលការក្បារ់ ២៥  ៦៦៥.៦១៨.៤៥០  ៥២២.៧៥០.៩៧៦  ១៦៣.២៦១.៨២២  ១២៩.០១០.៦០៦ 
ចំណាយការក្បារ់ ២៥  (២៦៩.៦៨៩.៨១៦)  (២១៥.៤៨៥.៨០០)  (៦៦.១៤៩.០៨៤)  (៥៣.១៨០.១០៩) 
ចំណូលការក្បារ់ស៊ុទធ   ៣៩៥.៩២៨.៦៣៤  ៣០៧.២៦៥.១៧៦  ៩៧.១១២.៧៣៨  ៧៥.៨៣០.៤៩៧ 
          
ចំណូលរថ្ក្មណជើងស្ថ ២៦  ១៩.៥៤៨.៨១៧  ១២.៦១៤.៥១៩  ៤.៧៩៤.៩០២  ៣.១១៣.១៥៨ 
ចំណាយរថ្ក្មណជើងស្ថ ២៦  (៦៩៨.៨២៩)  (១.១១៨.៣៨៦)  (១៧១.៤០៨)  (២៧៦.០០៨) 
ចំណូលរថ្ក្មខជើងាស៊ុទធ   ១៨.៨៤៩.៩៨៨  ១១.៤៩៦.១៣៣  ៤.៦២៣.៤៩៤  ២.៨៣៧.១៥០ 
          
ចំណូលក្រត្ិរត្តិការណផេងៗ   ៤.៤៥២.៨៥៥   ២.៣៧៧.៧៥២   ១.០៩២.១៨៩   ៥៨៦.៨០៩  
(ខាត្)/ចំណណញណផេងៗ - សុទ្ធ   (៥៣៩.១៩៩)  ១.៥៨៤.៧៣០  (១៣២.២៥៤)  ៣៩១.០៩៩ 
ចំណូលក្បត្ិបត្តិខផសងៗសរ ៊ុប   ៣.៩១៣.៦៥៦   ៣.៩៦២.៤៨២   ៩៥៩.៩៣៥   ៩៧៧.៩០៨  
          
ខាត្ព៊ីការងយចុះត្ថ្មលឥណទាន ២៧  (៣៨.១៩២.៤៤៦)  (១២.២៦០.៦១៣)  (៩.៣៦៧.៧៨២)  (៣.០២៥.៨១៨) 
ចំណណញ/(ខាត្)សុទ្ធព៊ីការឈរទ់្ទ្ួលស្ថា ល់ក្ទ្ពយ

សរមមហិរញ្ញ វត្ថុវាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់   (៣.៣៦៧.៨៩២)  (២.៩២៩.៧២០)  (៨២៦.០៧១)  (៧២៣.០៣០) 
ខាត្ក្បត្ិបត្តិខផសងៗស៊ុទធ   (៣៧.៦៤៦.៦៨២)  (១១.២២៧.៨៥១)  (៩.២៣៣.៩១៨)  (២.៧៧០.៩៤០) 
          
ចំណាយរុគាលិរ ២៨  (១១៥.៧០៨.៩៣៤)  (១០០.០៦០.៧១៩)  (២៨.៣៨០.៩០១)  (២៤.៦៩៤.១៥៦) 
ចំណាយរលំស់ក្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ  

និងក្ទ្ពយសរមមអររូ៊ី ២៩  (១០.២៤៣.៦១៦)  (១០.៣០៧.០៨៣)  (២.៥១២.៥៣៨)  (២.៥៤៣.៧០៣) 
ចំណាយក្រត្ិរត្តិការណផេងៗ ៣០  (៣៩.៨៤១.០១៧)  (៣៦.១៦៦.៧៤២)  (៩.៧៧២.១៤១)  (៨.៩២៥.៦៥២) 
ចំខណញម៊ុនពនធខលើក្បារ់ចំណូល   ២១១.៣៣៨.៣៧៣  ១៦០.៩៩៨.៩១៤  ៥១.៨៣៦.៧៣៤  ៣៩.៧៣៣.១៩៦ 
          
ចំណាយពនធណលើក្បារច់ំណូល ៣១  (៣១.៨៨៧.៧៥២)  (១៧.២៦៦.០៧២)  (៧.៨២១.៣៧៧)  (៤.២៦១.១២៣) 
ចំខណញរន៊ុងឆ្ន  ំ   ១៧៩.៤៥០.៦២១  ១៤៣.៧៣២.៨៤២  ៤៤.០១៥.៣៥៧  ៣៥.៤៧២.០៧៣ 
          
លទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗ៖          
ខ្ទងម់្ែលមិនក្ត្ូវបានចាត្់ថាន រណ់ឡើងវញិរនុ ងចំណណញ-ខាត្៖         
លណមអៀងព៊ីការរតូរររូិយរ័ណណ     -     -  ១.៣៧៧.៤៥៣  (១.៤៤៣.០៥២) 
លទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗសក្ម្គរ់ឆ្ន កំាត្រ់ងពនធរចួ    -     -  ១.៣៧៧.៤៥៣  (១.៤៤៣.០៥២) 
លទធផលលមអិត្សរ ៊ុបរន៊ុងឆ្ន  ំ   ១៧៩.៤៥០.៦២១  ១៤៣.៧៣២.៨៤២  ៤៥.៣៩២.៨១០  ៣៤.០២៩.០២១ 
          
ចំខណញរបស៖់          
ម្គច ស់ក្រុមហ ុន   ១៧៩.៤៥០.៦២១  ១៤៣.៧៣២.៨៤២  ៤៤.០១៥.៣៥៧  ៣៥.៤៧២.០៧៣ 
          
លទធផលលមអិត្សរ ៊ុបរបស៖់          
ម្គច ស់ក្រុមហ ុន   ១៧៩.៤៥០.៦២១  ១៤៣.៧៣២.៨៤២  ៤៥.៣៩២.៨១០  ៣៤.០២៩.០២១ 

 
 
រំណត្ស់ម្គា ល់ម្ែលភាជ រម់រជាមយួ ព៊ីទំ្ពរ័ទ្៊ី ១៦ ែល់ទំ្ពរ័ទ្៊ី ៩៧ គឺជាម្ផនរថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុណនះ។ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

របាយការណ៍បខក្មបក្មួលមូលធ្ន 
សក្ាប់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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 ខដលជារបសា់ា សក់្រមុហ ៊ុន 

 ខដើមទ៊ុន  
ក្បារ់ចំខណញ

ររាទ៊ុរ  
ទ៊ុនបក្មងុ 

ទូខៅ  
ប៊ុខរក្បទានការ
 រ់ខដើមទ៊ុន  

ទ៊ុនបក្មងុតាម
ចាប ់  

ទ៊ុនបក្មងុ 
ខផសងៗ  សរ ៊ុប  ខដើមទ៊ុន  

ក្បារ់ចំខណញ
ររាទ៊ុរ  

ទ៊ុនបក្មងុ 
ទូខៅ  

ប៊ុខរក្បទានការ
 រ់ខដើមទ៊ុន  

ទ៊ុនបក្មងុតាម
ចាប ់  

ទ៊ុនបក្មងុ 
ខផសងៗ  សរ ៊ុប 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 

                            
សមត្៊ុលយខៅថ្ងៃទ៊ី០១ ខេមររា ឆ្ន ២ំ០១៩  ១២០.០០០.០០០  ៦៦.៤៩៧.០៤៤  ១១០.៤១៥.១១៦  ២០.៨៤៦.៦០០  ៨.៣៨៤.៧៦៩  -  ៣២៦.១៤៣.៥២៩  ២៩.៧០១.៣៧៣  ១៦.៥១៧.៨៣២  ២៧.៣០០.២០៣  ៥.១៥៣.៦៧១  ២.០៧៥.១៤២  ៤២២.៣៩៣  ៨១.១៧០.៦១៤ 
                            
ចំណណញរនុងឆ្ន  ំ -  ១៤៣.៧៣២.៨៤២  -  -  -  -  ១៤៣.៧៣២.៨៤២  -  ៣៥.៤៧២.០៧៣  -  -  -  -   ៣៥.៤៧២.០៧៣  
លទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗ – លណមអៀងព៊ីការរតូរររូិយរណ័ណ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (១.៤៤៣.០៥២)   (១.៤៤៣.០៥២) 
លទធផលលមអិត្សរ ៊ុបរន៊ុងឆ្ន  ំ -  ១៤៣.៧៣២.៨៤២  -  -  -  -  ១៤៣.៧៣២.៨៤២  -  ៣៥.៤៧២.០៧៣  -  -  -  (១.៤៤៣.០៥២)   ៣៤.០២៩.០២១  
                            
ក្បត្ិបត្តិការជាមយួាា សក់្រុមហ ៊ុន៖                            
ការណចញផាយណែើមទុ្ន ៨៣.៥៣០.៨០០  -  -  -  -  -  ៨៣.៥៣០.៨០០   ២០.៦១៤.៧០៩   -  -  -  -  -  ២០.៦១៤.៧០៩ 
ណផទរណៅណែើមទុ្ន ២០.៨៤៦.៦០០  -  -  (២០.៨៤៦.៦០០)  -  -  -   ៥.១៤៤.៧៦៨   -  -  (៥.១៤៤.៧៦៨)  -  -  - 
ណផទរណៅទុ្នរក្មុងទូ្ណៅ -  (១០០.០០០.០០០)  ១០០.០០០.០០០  -  -  -  -   -     (២៤.៦៧៩.១៧១)  ២៤.៦៧៩.១៧១  -  -  -  - 
ណផទរណៅទុ្នរក្មុងតាមចារ ់ -  (២.៣០៩.៩៩១)  -  -  ២.៣០៩.៩៩១  -  -   -     (៥៧០.០៨៧)  -  -  ៥៧០.០៨៧  -  - 
លណមអៀងព៊ីការរតូរររូិយរណ័ណ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (៨.៩០៣)  -  -  (៨.៩០៣) 
ក្បត្ិបត្តិការសរ ៊ុបជាមួយាា សក់្រមុហ ៊ុន ១០៤.៣៧៧.៤០០  (១០២.៣០៩.៩៩១)  ១០០.០០០.០០០  (២០.៨៤៦.៦០០)  ២.៣០៩.៩៩១  -  ៨៣.៥៣០.៨០០  ២៥.៧៥៩.៤៧៧      (២៥.២៤៩.២៥៨)  ២៤.៦៧៩.១៧១  (៥.១៥៣.៦៧១)  ៥៧០.០៨៧  -  ២០.៦០៥.៨០៦ 
                            
សមត្៊ុលយខៅថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ២២៤.៣៧៧.៤០០  ១០៧.៩១៩.៨៩៥  ២១០.៤១៥.១១៦  -  ១០.៦៩៤.៧៦០  -  ៥៥៣.៤០៧.១៧១  ៥៥.៤៦០.៨៥០  ២៦.៧៤០.៦៤៧  ៥១.៩៧៩.៣៧៤  -  ២.៦៤៥.២២៩  (១.០២០.៦៥៩)  ១៣៥.៨០៥.៤៤១ 

                            
សមត្៊ុលយខៅថ្ងៃទ៊ី០១ ខេមររា ឆ្ន ២ំ០២០ ២២៤.៣៧៧.៤០០  ១០៧.៩១៩.៨៩៥  ២១០.៤១៥.១១៦  -  ១០.៦៩៤.៧៦០  -  ៥៥៣.៤០៧.១៧១  ៥៥.៤៦០.៨៥០  ២៦.៧៤០.៦៤៧  ៥១.៩៧៩.៣៧៤  -  ២.៦៤៥.២២៩  (១.០២០.៦៥៩)  ១៣៥.៨០៥.៤៤១ 
                            
ចំណណញរនុងឆ្ន  ំ -  ១៧៩.៤៥០.៦២១  -  -  -    ១៧៩.៤៥០.៦២១  -  ៤៤.០១៥.៣៥៧  -  -  -  -  ៤៤.០១៥.៣៥៧ 
លទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗ – លណមអៀងព៊ីការរតូរររូិយរណ័ណ  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  ១.៣៧៧.៤៥៣  ១.៣៧៧.៤៥៣ 
លទធផលលមអិត្សរ ៊ុបរន៊ុងឆ្ន  ំ -  ១៧៩.៤៥០.៦២១  -  -  -  -  ១៧៩.៤៥០.៦២១  -  ៤៤.០១៥.៣៥៧  -  -  -  ១.៣៧៧.៤៥៣  ៤៥.៣៩២.៨១០ 
                            
ក្បត្ិបត្តិការជាមយួាា សក់្រុមហ ៊ុន៖                            
ណផទរព៊ីទុ្នរក្មុងតាមចារ ់ -  ១០.៦៩៤.៧៦០   -  -  (១០.៦៩៤.៧៦០)   -  -  -  ២.៦២៣.១៩៤    -  -  (២.៦២៣.១៩៤)   -  - 
លណមអៀងព៊ីការរតូរររូិយរណ័ណ  -    -  -    -  -  -  -  -  -  (២២.០៣៥)   -  (២២.០៣៥)  
ក្បត្ិបត្តិការសរ ៊ុបជាមួយាា សក់្រមុហ ៊ុន -  ១០.៦៩៤.៧៦០   -  -  (១០.៦៩៤.៧៦០)   -  -  -  ២.៦២៣.១៩៤    -  -  (២.៦៤៥.២២៩)   -  (២២.០៣៥)  
                            
សមត្៊ុលយខៅថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ ២២៤.៣៧៧.៤០០   ២៩៨.០៦៥.២៧៦  ២១០.៤១៥.១១៦   -  -  -  ៧៣២.៨៥៧.៧៩២  ៥៥.៤៦០.៨៥០   ៧៣.៣៧៩.១៩៨  ៥១.៩៧៩.៣៧៤   -  -  ៣៥៦.៧៩៤  ១៨១.១៧៦.២១៦ 

 
 
 
រំណត្ស់ម្គា ល់ម្ែលភាជ រម់រជាមយួ ព៊ីទំ្ពរ័ទ្៊ី ១៦ ែល់ទំ្ពរ័ទ្៊ី ៩៧ គឺជាម្ផនរថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុណនះ។ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

របាយការណ៍លហូំរាច់ក្បារ់ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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 រំណត្់ 
 

២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 សាា ល់ 
 

ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
          
លហូំរាច់ក្បារ់ព៊ីសរមមភាពក្បត្ិបត្តិការ          
ស្ថចក់្បារ់បានណក្រើរនុងក្រត្ិរត្តិការ ៣៣  (១៩១.២៥២.១៤៦)  (៥២៤.៣៥៩.៨៥៥)  (៤៦.៩១០.០២០)  (១២៩.៤០៧.៦៦៤) 
ការក្បារប់ានទ្ទ្ួល   ៦៦៥.០៨០.៤២៤  ៥៣៣.៩៣៣.៩៧៨  ១៦៣.១២៩.៨៥៦  ១៣១.៧៧០.៤៧៨ 
ការក្បារប់ានរង់   (២៦០.៥៧៨.៤៣៤)  (១៩០.៤៤៣.៦២២)  (៦៣.៩១៤.២៥៩)  (៤៦.៩៩៩.៩០៧) 
ពនធណលើក្បារច់ំណូលបានរង ់ ១៩  (១៣.៩៣១.២៩៩)  (២៥.៧១៤.១៨៥)  (៣.៤១៧.០៤៧)  (៦.៣៤៦.០៤៨) 
ាច់ក្បារ់ព៊ី/(បានខក្បើរន៊ុង)សរមមភាពក្បត្ិបត្តិការ   ១៩៩.៣១៨.៥៤៥  (២០៦.៥៨៣.៦៨៤)  ៤៨.៨៨៨.៥៣០  (៥០.៩៨៣.១៤១) 
 

         
លហូំរាច់ក្បារ់បានខក្បើរន៊ុងសរមមភាពវិនិខោគ          
ក្បារត់្មកល់ធានណលើណែើមទុ្ន   -  (១០.៤៣៧.៧៤០)  -  (២.៥៧៥.៩៤៨) 
ក្បារត់្មកល់ និងការដារក់្បារណ់ៅធនាររណាត ល   (១.៦១៨.៣៧២)  -  (៣៩៦.៩៥២)  - 
ការទ្ិញក្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ ១០  (៣.៩៣១.៥១៤)  (៥.៦៨៥.៦១៥)  (៩៦៤.៣១៥)  (១.៤០៣.១៦៣) 
ការទ្ិញក្ទ្ពយសរមមអររូ៊ី ១២  (១.៦៤៣.៦៦២)  (៩៨៨.៤៧៨)  (៤០៣.១៥៥)  (២៤៣.៩៤៨) 
ស្ថចក់្បារ់បានព៊ីការលរក់្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ   ៨០.៦៩១  ១៦.១៣៥  ១៩.៧៩២  ៣.៩៨២ 
ាច់ក្បារ់បានខក្បើរន៊ុងសរមមភាពវិនិខោគ   (៧.១១២.៨៥៧)  (១៧.០៩៥.៦៩៨)  (១.៧៤៤.៦៣០)  (៤.២១៩.០៧៧) 

          
លហូំរាច់ក្បារ់ព៊ីសរមមភាពហរិញ្ញបបទាន          
ស្ថចក់្បារ់បានព៊ីការណចញផាយណែើមទុ្ន   -  ៨៣.៥៣០.៨០០  -  ២០.៦១៤.៧០៩ 
ស្ថចក់្បារ់បានព៊ីក្បាររ់មច៊ី  ៣៣(ខ្)  ២៤៧.៧៦៩.១៣៣  ៧០៣.២៧៨.៩៩៣  ៦០.៧៧២.៤១៤   ១៧៣.៥៦៣.៤២៤ 
ការទូ្ទាត្់សងក្បាររ់មច៊ី ៣៣(ខ្)  (៥៨២.៦៦៦.៩២៥)  (២៨៤.៩៧៦.៤៨៩)  (១៤២.៩១៥.៦០៦)  (៧០.៣២៩.៨៣៤) 
ស្ថចក់្បារ់បានព៊ីអនុរំណុល ៣៣(ខ្)  ៦១.១៥៥.០០០  ៤១.១៣៣.៩៥៥  ១៥.០០០.០០០  ១០.១៥១.៥១៩ 
ការទូ្ទាត្់សងអនុរំណុល ៣៣(ខ្)  (១៤.៦០២.០០០)  (៥.២៦៤.៤០០)  (៣.៥៨១.៥៥៥)  (១.២៩៩.២១០) 
ស្ថចក់្បារ់បានព៊ីការណចញផាយសញ្ជញ រណ័ណ ស្ថជ៊ីវរមម ៣៣(ខ្)  -  ៨០.០០០.០០០  -  ១៩.៧៤៣.៣៣៧ 
ការទូ្ទាត្ច់ំណាយក្រត្ិរត្តិការថ្នក្បាររ់មច៊ី និងអនុរំណុល   (៣.០៧០.៤២៣)  (៦.៨៥១.៤១៧)  (៧៥៣.១០៨)  (១.៦៩០.៨៧៣) 
ចំម្ណរក្បារ់ណែើមរនុងការទូ្ទាត្ភ់ត្ិសនា ៣៣(ខ្)  (៤.៧៨១.៥៣២)  (៤.២៧៧.៨៤៤)  (១.១៧២.៨០៦)  (១.០៥៥.៧៣៦) 
ាច់ក្បារ់(បានខក្បើរន៊ុង)/បានព៊ីសរមមភាព   
ហរិញ្ញបបទាន   (២៩៦.១៩៦.៧៤៧)  ៦០៦.៥៧៣.៥៩៨  (៧២.៦៥០.៦៦១)  ១៤៩.៦៩៧.៣៣៦ 

          
(ត្ំហយ)/រំខណើ នាច់ក្បារ់ និងាច់ក្បារ់     
សមមូលស៊ុទធ   (១០៣.៩៩១.០៥៩)  ៣៨២.៨៩៤.២១៦  (២៥.៥០៦.៧៦១)  ៩៤.៤៩៥.១១៨ 

ស្ថចក់្បារ ់និងស្ថច់ក្បារស់មមូលនណែើមឆ្ន  ំ   ៧៥២.២៣១.២៦៦  ៣៦៩.៣៣៧.០៥០  ១៨៤.៥៩៦.៦៣០   ៩១.១៤៩.៣២១ 
លណមអៀងព៊ីការរតូរររូិយរ័ណណ    -  -  ១.១៦៧.២៨៩  (១.០៤៧.៨០៩) 
ាច់ក្បារ់ និងាច់ក្បារ់សមមូលនាដំណាច់ឆ្ន  ំ ៣២   ៦៤៨.២៤០.២០៧  ៧៥២.២៣១.២៦៦  ១៦០.២៥៧.១៥៨  ១៨៤.៥៩៦.៦៣០ 

 
សក្ម្គរែំ់ណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ក្រុមហ ុនបានណផទរការរង់ណែើមទុ្នជាមុន ចំនួន ២០.៨៤៦.៦០០ ពានណ់រៀល ណៅរនុងណែើមទុ្ន 
ម្ែលវាមនិក្តូ្វបានរមួរញ្ចូ លណៅរនុងរបាយការណ៍លំហូរស្ថចក់្បារណ់ទ្។  
 
 
 
 
រំណត្ស់ម្គា ល់ម្ែលភាជ រម់រជាមយួ ព៊ីទំ្ពរ័ទ្៊ី ១៦ ែល់ទំ្ពរ័ទ្៊ី ៩៧ គឺជាម្ផនរថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុណនះ។ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១. ព័ត្៌ានទូខៅ 
ក្រុមហ ុន អិលអូអិលសុ៊ី (ណខ្មរូឌា) ភ៊ីអិលសុ៊ី (អត្៊ីត្ ធនារ ភូម ិ (ណខ្មរូឌា) អិលធ៊ីឌ៊ី) (ណៅកាត្ថ់ា           

“ក្រុមហ ុន”) គឺជាក្គឹះស្ថថ នម៊ីក្រូហិរញ្ញ វត្ថុ ម្ែលម្គនចុះរញ្ជ ៊ីពាណិជជរមមណៅក្ពះរាជាណាចក្ររមពុជា ណដាយបានចុះរញ្ជ ៊ី
ជាមយួក្រសួងពាណិជជរមម ជាក្រុមហ ុនស្ថធារណៈទ្ទ្ួលខុ្សក្ត្ូវម្គនរក្មតិ្ ម្ែលម្គនវញិ្ជញ រនរក្ត្ចុះរញ្ជ ៊ីណលខ្          
Co.១៤១៣ E/ ២០០២ ចុះថ្ងៃទ្៊ី២៣ ម្ខ្ឧសភា ឆ្ន ២ំ០០២ និងបានរតូរណៅវញិ្ជញ រនរក្ត្ងម៊ីណលខ្ ០០០១២៨២៩ ចុះថ្ងៃទ្៊ី២៨ 
ម្ខ្រញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០១៥។ រនទ រព់៊ីការផ្លល ស់រតូររចនសមពន័ធថ្នការកានក់ារភ់ាគហ ុនរនុងម្ខ្រញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០១៤ ក្រុមហ ុនបានកាល យ
ជារុក្ត្សមពន័ធររស់ក្រុមហ ុន LOLC Micro Investments Ltd.,     ជាក្រុមហ ុនម្ែលបានចុះរញ្ជ ៊ីពាណិជជរមមណៅក្រណទ្ស   
ក្ស៊ីលង្ហក ។ ក្រុមហ ុនណមធំជាងណគគឺក្រុមហ ុន LOLC Holdings PLC (អត្៊ីត្ ក្រុមហ ុន Lanka ORIX Leasing Company 
PLC) ជាក្រុមហ ុនម្ែលបានចុះរញ្ជ ៊ីណៅក្រណទ្សក្ស៊ីលង្ហក  និងបានចុះរញ្ជ ៊ីរនុងផារមូលរក្ត្ Colombo ។ 

ណៅថ្ងៃទ្៊ី១១ ម្ខ្រញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០១៥ ក្រុមហ ុនបានទ្ទ្ួលអាជ្ារណ័ណ ជាក្គឹះស្ថថ នម៊ីក្រូហិរញ្ញ វត្ថុទ្ទ្ួលក្បាររ់ណញ្ញ ើ 
(“MDI”) ព៊ីធនារជាត្ិ ថ្ន រមពុជា (ណៅកាត្ថ់ា “NBC” ឬ “ធនាររណាត ល”) ណែើមប ៊ីណធវើក្រត្ិរត្តិការទ្ទ្ួលក្បាររ់ណញ្ញ ើព៊ី
អត្ិងិជន។ 

ណៅថ្ងៃទ្៊ី១៦ ម្ខ្រញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ ក្រុមហ ុន LOLC Micro investments Ltd. និងក្រុមហ ុន DWM Investment 
Asia Ltd បានណផទរ/លរភ់ាគហ ុនររស់ខ្លួន ៩៦,៩៧% ណៅឱ្យក្រុមហ ុន LOLC Private Limited ម្ែលក្ត្ូវបានអនុមត័្
ណដាយ NBC ណៅថ្ងៃទ្៊ី២៨ ម្ខ្រញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០១៧។ NBC បានអនុមត័្ការផ្លល ស់រតូរភាគទុ្និរ ណៅថ្ងៃទ្៊ី២៥  ម្ខ្ម៊ីន ឆ្ន ២ំ០១៨ 
ណហើយក្រសួងពាណិជជរមមបានអនុមត័្ណៅថ្ងៃទ្៊ី២៥ ម្ខ្មងុិន ឆ្ន ២ំ០១៨។ 

សរមមភាពចមបងររស់ក្រុមហ ុនគឺការផតល់ណសវាម៊ីក្រូហិរញ្ញ វត្ថុ (ទ្ទ្ួលក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងផតល់ក្បាររ់មច៊ី) ជូនក្រជា
ពលរែឋណៅតាមត្ំរនជ់នរទ្ ម៊ីក្រូសហក្ាស រែូ៏ចជា សហក្ាសធុនតូ្ច និងមធយម តាមរយៈការយិាល័យរណាត លររស់
ខ្លួនណៅរាជធាន៊ីភនណំពញ និងតាមរណាត ស្ថខាណផេងៗណទ្ៀត្ ណៅរនុងក្ពះរាជាណាចក្ររមពុជា។ ណាលរំណងថ្នអាជ៊ីវរមមររស់
ក្រុមហ ុនគឺផតល់នូវណសវាម្ផនរហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលម្គនទ្ំនុរចិត្ត និងអាចទ្ទ្ួលយរបាន ជូនែល់សហក្គិនថ្នសហក្ាសធុនតូ្ច 
រែូ៏ចជាសហក្ាសធុនតូ្ច និងមធយម។ 

ក្រុមហ ុនម្គនការយិាល័យចំនួន ៧៩ ទ្៊ីតាងំ (៧៨ ស្ថខា និងការយិាល័យរណាត លមយួណៅរាជធាន៊ីភនណំពញ)។ 
ការយិាល័យចុះរញ្ជ ៊ីររស់ក្រុមហ ុន ម្គនទ្៊ីតាងំសថិត្ណៅអារណលខ្ ៦៦៦B ផលូវណលខ្ ២៧១ សង្ហក ត្ ់ រឹងទ្ំពុន ២             
ខ្ណឌ  ម្គនជយ័ រាជធាន៊ី ភនណំពញ ក្ពះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 

ក្រុមក្រឹរាភបិាលបានអនុមត័្ឱ្យណចញផាយ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុណនះ ណៅថ្ងៃទ្៊ី២៦ ម្ខ្ម៊ីន ឆ្ន ២ំ០២១។ 
 
  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ខសចរត៊ីសខងេបខោលការណ៍គណខនយយសខំាន់ៗ 
ណាលការណ៍គណណនយយសំខាន់ៗ ម្ែលបានណក្រើក្បាស់រនុងការណរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុណនះ ក្ត្ូវបានរង្ហា ញ 

ខាងណក្កាម។ ណាលការណ៍ទាងំណនះ ក្ត្ូវបានអនុវត្តយា ងម្គនសងាត្ិភាពក្គរឆ់្ន មំ្ែលបានដាររ់ង្ហា ញទាងំអស់ ណលើរម្លង
ម្ត្ម្គនការរញ្ជជ រណ់ផេងព៊ីណនះ។ 

 
២.១ មូល ា នថ្នការខរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុក្ត្ូវបានណរៀរចំណឡើងណដាយអនុណោមណៅតាម សតងដ់ាររបាយការណ៍ទារទ់្ងនឹងហិរញ្ញ វត្ថុ
អនតរជាត្ិ ថ្ន រមពុជា (CIFRS)      ម្ែលម្ផអរទាងំក្សុងណៅតាមសតងដ់ារទាងំអស់ ម្ែលបានណចញផាយណដាយក្រុមក្រឹរា      
សតងដ់ារគណណនយយអនតរជាត្ិ រមួទាងំរំណរក្ស្ថយ និងវណិស្ថធនរមមណផេងៗ ម្ែលអាចណរើត្ម្គនរនុងកាលៈណទ្សៈណាមយួ
ចំណពាះសតងដ់ារន៊ីមយួៗ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុក្ត្ូវបានណរៀរចំតាមវធិ៊ីស្ថស្រសតថ្ងលណែើម ណលើរម្លងម្ត្ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ ជាឧរររណ៍   
មូលធន ម្ែលក្ត្ូវបានវាស់ម្វងតាមត្ថ្មលសមក្សរ។ 

ក្រុមហ ុនោត្ក្ត្ដាងចំនួនទ្ឹរក្បារថ់្នក្ទ្ពយសរមម និងរំណុលន៊ីមយួៗ ម្ែលរពំឹងថាក្ត្ូវក្រមូលមរវញិ ឬក្ត្ូវ
ទូ្ទាត្រ់នុងរយៈណពលមនិណលើស១២ម្ខ្រនទ រព់៊ីការយិររណិចឆទ្រាយការណ៍ ជារយៈណពលខ្ល៊ី ណហើយចំនួនម្ែលណលើសព៊ី១២ម្ខ្ 
រនទ រព់៊ីការយិររណិចឆទ្រាយការណ៍ ជារយៈណពលម្វង។ 

ការណរៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលក្សរណៅតាម CIFRS        ត្ក្មូវឱ្យណក្រើក្បាស់ការបា នស់្ថម នគណណនយយ      
ជារោ់រសំ់ខាន់ៗ  ណហើយវារត៏្ក្មូវឱ្យគណៈក្គរក់្គងណធវើការវនិិចឆយ័ររស់ខ្លួន ណៅរនុងែំណណើ រការថ្នការអនុវត្តណាលការណ៍ 
គណណនយយណនះផងម្ែរ។ ម្ផនរម្ែលទារទ់្ងនឹងការវនិិចឆយ័ ឬភាពសមុគស្ថម ញរនុងរក្មតិ្ខ្ពស់ ឬម្ផនរម្ែលការសនមត្ និងការ
បា នស់្ថម នម្គនលរខណៈជាស្ថរវនាចំណពាះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ក្ត្ូវបានោត្ក្ត្ដាងណៅរនុងរំណត្ស់ម្គា ល់ ៣ ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុជាភាស្ថអងណ់គលស ក្ត្ូវបានណរៀរចណំឡើងណចញព៊ី របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុជាភាស្ថម្ខ្មរ។ រនុង
ររណ៊ី មនិម្គនសងាត្ិភាព ឬម្គនភាពខុ្សាន រនុងការររក្ស្ថយរវាងភាស្ថទាងំព៊ីរ ណនះក្ត្ូវយររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុជា
ភាស្ថម្ខ្មរជាណាល។ 

 
២.២ សតង់ រគណខនយយងម៊ី និងបំណរក្ាយ  
i) សតងដ់ារគណណនយយងម៊ី និងវណិស្ថធនរមម ម្ែលក្រុមហ ុនបានអនុវត្ត 

ក្រុមហ ុនបានអនុវត្តសតងដ់ារ និងវណិស្ថធនរមមែូចខាងណក្កាមជាណលើរែំរូង សក្ម្គរក់ារយិររណិចឆទ្រាយការណ៍
ម្ែលក្រចាឆំ្ន  ំចារណ់ផតើមណៅថ្ងៃទ្៊ី០១ ម្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២០ ៖ 
• និយមនយ័ថ្នពារយ “ស្ថរវនត” – វណិស្ថធនរមម CIAS 1 និង CIAS 8 
• ការម្រម្ក្រក្ររខ្ណឌ ណាលគំនិត្ សក្ម្គររ់បាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ 

វណិស្ថធនរមមខាងណលើណនះ មនិម្គនផលរ ះពាល់ណៅណលើចំនួនម្ែលបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់រនុងការយិររណិចឆទ្មុនៗណទ្ 
ណហើយក្រុមហ ុនមនិរពំឹងថាវាម្គនផលរ ះពាល់ជាស្ថរវនតចំណពាះការយិររណិចឆទ្រចចុរបនន និងការយិររណិចឆទ្អនគត្ណទ្។ 
  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ខសចរត៊ីសខងេបខោលការណ៍គណខនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.២ សតង់ រគណខនយយងម៊ី និងបំណរក្ាយ (ត្) 
ii) សតងដ់ារគណណនយយងម៊ី និងរំណរក្ស្ថយម្ែលក្រុមហ ុនមនិទានប់ានអនុវត្ត 

ម្គនសតងដ់ារគណណនយយងម៊ី និងរំណរក្ស្ថយមយួចំនួនម្ែលក្ត្ូវបានណចញផាយរចួ រ ុម្នតមនិទានចូ់លជាធរម្គន
សក្ម្គរក់ារយិររណិចឆទ្ថ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ណហើយក្រុមហ ុនមនិទានប់ានអនុវត្តមុនកាលរំណត្ណ់ទ្។ ក្រុមហ ុនមនិរពំឹង
ថាសតងដ់ារទាងំណនះ ម្គនផលរ ះពាល់ជាស្ថរវនតចំណពាះការយិររណិចឆទ្រចចុរបនន និងការយិររណិចឆទ្អនគត្ និងក្រត្ិរត្តិការន
ណពលឆ្រ់ៗ ខាងមុខ្ណនះណទ្។ 
 
២.៣ ការបដូររបូិយប័ណណ  
i) ររិូយរណ័ណ ណាល និងររិូយរណ័ណ សក្ម្គររ់ង្ហា ញ 

គណន៊ីទាងំអស់ម្ែលម្គនណៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុររស់ក្រុមហ ុន ក្ត្ូវបានវាស់ត្ថ្មលណដាយណក្រើក្បាស់   
ររូិយរណ័ណ រនុងររយិាកាសណសែឋរិចចចមបងម្ែលក្រុមហ ុនណធវើក្រត្រិត្ាិការ (ណៅកាត្ថ់ា “ររូិយរណ័ណ ណាល”)។ ក្រុមហ ុន
រំណត្យ់រក្បារណ់រៀលជាររូិយរណ័ណ ណាល ណដាយស្ថរក្បារណ់រៀលម្គនឥទ្ធិពលជាស្ថរវនតចំណពាះក្រត្ិរត្តិការររស់ក្រុមហ ុន។ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុក្ត្ូវបានរង្ហា ញជាក្បារណ់រៀល ម្ែលជាររូិយរណ័ណ ណាល និងជាររូិយរណ័ណ សក្ម្គររ់ង្ហា ញររស់        
ក្រុមហ ុន។ 

 
ii) ក្រតិ្រត្ាិការ និងសមតុ្លយ 

ក្រត្ិរត្ាិការជាររូិយរណ័ណ ររណទ្សណផេងៗ ក្ត្ូវបានរត្ក់្តារតូរណៅជាររូិយរណ័ណ ណាល  តាមអក្តារាូរក្បារន់កាល
ររណិចឆទ្ថ្នក្រត្ិរត្ាិការណនះ។ ចំណណញ និងខាត្ព៊ីការរាូរររូិយរណ័ណ  ម្ែលរណាា លមរព៊ីការទូ្ទាត្ត់ាមក្រត្ិរត្ាិការម្ររណនះ 
និងព៊ីការរាូរក្ទ្ពយសរមម និងរណុំលររូិយវត្ថុននម្ែលរំណត្ជ់ាររូិយរណ័ណ ណផេងៗ តាមអក្តារាូរក្បារន់ែំណាចឆ់្ន  ំក្ត្ូវ
បានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណៅរនុងចំណណញ-ខាត្។  

ចំណណញនិងខាត្ព៊ីការរតូរររូិយរណ័ណ  ម្ែលពារព់ន័ធនឹងក្បាររ់មច៊ី ក្ត្ូវបានរង្ហា ញណៅរនុងចំណណញ-ខាត្ រនុងខ្ទង់
ចំណាយការក្បារ។់ ចំណណញនិងខាត្ព៊ីការរតូរររូិយរណ័ណ ណផេងៗណទ្ៀត្ទាងំអស់ ក្ត្ូវបានរង្ហា ញណៅរនុងរបាយការណ៍
ចំណណញ-ខាត្ តាមមូលដាឋ នចំនួនសុទ្ធ រនុងខ្ទងច់ំណណញ/(ខាត្)ណផេងៗ - សុទ្ធ។ 

 
iii) ការរង្ហា ញជាក្បារែុ់ោល រអាណមររិ 

ការរតូរព៊ីក្បារណ់រៀលណៅជាក្បារែុ់ោល រអាណមររិ គឺសក្ម្គរម់្ត្ការណក្រើក្បាស់ររស់គណៈក្គរក់្គងម្ត្រ ុណណាណ ះ ណហើយ
ការរតូរក្បារណ់នះគឺម្ផអរណៅតាមអក្តារតូរក្បារផ់លូវការ ម្ែលផេពវផាយណដាយធនាររណាត ល គិត្ក្ត្ឹមកាលររណិចឆទ្រាយ
ការណ៍ និងអក្តាមធយមរនុងឆ្ន ។ំ របាយការណ៍ចំណណញ-ខាត្ និងលទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗ និងរបាយការណ៍លំហូរស្ថចក់្បារ់ 
ក្ត្ូវបានរតូរណៅជាក្បារែុ់ោល រអាណមររិ ណដាយណក្រើអក្តាមធយមរនុងឆ្ន ។ំ ក្ទ្ពយសរមម និងរំណុលម្ែលបានរង្ហា ញរនុងរបាយ
ការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុន៊ីមយួៗ និងទុ្នរក្មុងណផេងៗ ក្ត្ូវបានរតូរតាមអក្តានថ្ងៃរិទ្រញ្ជ ៊ី      គិត្ក្ត្ឹមកាលររណិចឆទ្រាយ    
ការណ៍។ មូលធនភាគទុ្និរក្ត្ូវបានរតូរតាមអក្តារតូរក្បារន់កាលររណិចឆទ្ថ្នក្រត្ិរត្តិការណនះ។ លណមអៀងព៊ីការរតូរររូិយរណ័ណ
ម្ែលណរើត្ព៊ីការរតូរទុ្នរក្មុងណផេងៗ ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ផ្លទ ល់រនុងមូលធន ណហើយរាល់លណមអៀងព៊ីការរតូរររូិយរណ័ណ ណផេងៗ
ណទ្ៀត្ទាងំអស់ ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់រនុងលទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗ។ 
  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

19 

២. ខសចរត៊ីសខងេបខោលការណ៍គណខនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.៣ ការបដូររបូិយប័ណណ  
iii) ការរង្ហា ញជាក្បារែុ់ោល រអាណមររិ (ត្) 

ក្រុមហ ុនបានណក្រើអក្តារតូរក្បារផ់លូវការម្ែលផេពវផាយណដាយធនារជាត្ិ ថ្ន រមពុជា។       គិត្ក្ត្ឹមកាលររណិចឆទ្ 
រាយការណ៍ អក្តាមធយមក្រចាឆំ្ន គំឺ ១ែុោល រអាណមររិ ណសមើនឹង៤.០៧៧ ណរៀល (២០១៩ ៖ ៤.០៥២ ណរៀល) ណហើយអក្តាថ្ងៃរិទ្
រញ្ជ ៊ីគ ឺ១ែុោល រអាណមររិ ណសមើនឹង ៤.០៤៥ ណរៀល (២០១៩ ៖ ៤.០៧៥ ណរៀល)។ 
 
២.៤ ាច់ក្បារ់ និងាច់ក្បារ់សមមូល 

រនុងការរង្ហា ញរបាយការណ៍លំហូរស្ថចក់្បារ ់ ស្ថចក់្បារ ់ និងស្ថចក់្បារស់មមូល រមួម្គន ស្ថចក់្បាររ់នុងថ្ែ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការដារក់្បារម់និជាររ់ក្មតិ្ណៅធនាររណាត ល និងធនារ និងការវនិិណយាគស្ថចក់្បារង់្ហយក្សួលរយៈ
ណពលខ្ល៊ីណផេងៗ ម្ែលម្គនកាលរំណត្ែ់ំរូងរ៊ីម្ខ្ ឬត្ិចជាង ម្ែលក្រុមហ ុនលទ្ធភាពណពញណលញរនុងការែរក្បារម់រណក្រើរនុង
ណាលរំណងទូ្ណៅ ណៅតាមការចាបំាច ់និងម្គនហានិភយ័ថ្នការម្ក្រក្រួលត្ថ្មលត្ិចត្ួច និងឥណទានវបិាររូនក៍្ត្ូវបានរង្ហា ញ
ណក្កាមខ្ទងក់្បាររ់មច៊ី រនុងរំណុលរយៈណពលខ្ល៊ី ណៅរនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការដារក់្បារណ់ៅធនាររណាត ល និងធនារ ក្ត្ូវបានរត្ក់្តាតាមថ្ងលណែើមែររលំស់ ណៅរនុង
របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

 
២.៥  ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
(រ)  ចំណាត្ថ់ាន រ ់

ក្រុមហ ុនម្រងម្ចរក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុររស់ខ្លួន ណៅតាមចំណាត្ថ់ាន រថ់្នការវាស់ម្វងែូចខាងណក្កាម៖ 
• ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលបានវាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់ រមួម្គន ស្ថចក់្បាររ់នុងថ្ែ ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការដារ ់

ក្បារណ់ៅធនាររណាត ល និងធនារ ឥណទាន និងរុណរក្រទានវាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់ ក្ទ្ពយសរមម    
ណផេងៗ និង 

• ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលបានវាស់ម្វងនណពលរនទ រត់ាមត្ថ្មលសមក្សរ រនុងលទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗ (OCI) 
ការណធវើចំណាត្ថ់ាន រណ់នះគឺអាក្ស័យណៅតាមគំរអូាជ៊ីវរមមររស់ក្រុមហ ុន រនុងការក្គរក់្គងក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ និង

លរខខ្ណឌ រនុងរិចចសនាថ្នលំហូរស្ថចក់្បាររ់រស់ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ។ 
ចំណពាះក្ទ្ពយសរមមម្ែលក្ត្ូវបានវាស់ម្វងតាមត្ថ្មលសមក្សរ ចំណណញឬខាត្នឹងក្ត្ូវបានរត្ក់្តាណៅរនុងចំណណញ-

ខាត្ ឬរនុង OCI ។ ចំណពាះការវណិយាគរនុងឧរររណ៍មូលធនម្ែលក្ត្ូវបានកានក់ារស់ក្ម្គរក់ារជួញែូរ ការរត្ក់្តាគឺអាក្ស័យ
ណៅណលើជណក្មើសររស់ក្រុមហ ុននណពលរត្ក់្តាណលើរែំរូង ថាណត្ើក្រុមហ ុនបានរត្ក់្តាការវនិិណយាគមូលធនតាមត្ថ្មលសម
ក្សររនុងលទ្ធផលលមអតិ្ (FVOCI) ឬណទ្។ 
  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ខសចរត៊ីសខងេបខោលការណ៍គណខនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.៥  ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
(រ)  ចំណាត្ថ់ាន រ ់(ត្) 
(i) ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុវាស់ម្វងតាមត្ថ្មលសមក្សររនុង OCI រមួម្គន៖ 
• មូលរក្ត្រមមសិទ្ធិម្ែលមនិក្ត្ូវបានកានក់ារស់ក្ម្គរក់ារជួញែូរ ណហើយម្ែលក្រុមហ ុនបានណក្ជើសណរ ើសនណពល 

រត្ក់្តាណលើរែំរូង តាមត្ថ្មលសមក្សររនុងលទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗ ជាជាងរនុងចំណណញ-ខាត្។ 
(ii)  ក្រុមហ ុនបានណធវើចំណាត្ថ់ាន រក់្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុររស់ខ្លួនតាមថ្ងលណែើមែររលំស់ ម្ត្រនុងររណ៊ី ម្ែលក្សរតាម

លរខណៈវនិិចឆយ័ែូចខាងណក្កាមរ ុណណាណ ះ ៖ 
• ក្ទ្ពយសរមមម្ែលក្ត្ូវបានកានក់ាររ់នុងគំរអូាជ៊ីវរមម ម្ែលម្គនណាលរំណងណែើមប ៊ីក្រមូលលំហូរស្ថចក់្បាររ់នុងរិចច

សនា និង 
• លរខខ្ណឌ រនុងរិចចសនាម្ែលនឱំ្យម្គនកាលររណិចឆទ្ជារោ់រន់ន ចំណពាះលំហូរស្ថចក់្បារ ់ម្ែលជាការទូ្ទាត្់

ក្បារណ់ែើម និងការក្បារទ់ាងំក្សុង ណៅណលើចំនួនក្បារណ់ែើមម្ែលណៅមនិទានទូ់្ទាត្។់ 
 
(ខ្) ការទ្ទ្ួលស្ថា ល់ និងការឈរទ់្ទ្ួលស្ថា ល់ 

ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុក្ត្ូវបានទ្ទ្លួស្ថា ល់ ណៅណពលម្ែលក្រុមហ ុនកាល យជាភាគ៊ីមយួរនុងរិចចសនាថ្នឧរររណ៍
ណាមយួ។ ការទ្ិញនិងការលរក់្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុតាមមណធាបាយធមមតា ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់នកាលររណិចឆទ្ជួញែូរ 
ជាកាលររណិចឆទ្ម្ែលក្រុមហ ុនណធវើការទ្ិញ ឬលរក់្ទ្ពយសរមម។  

ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុក្ត្ូវបានណគឈរទ់្ទ្ួលស្ថា ល់ ណៅណពលម្ែលសិទ្ធិរនុងការទ្ទ្ួលលំហូរស្ថចក់្បារព់៊ីក្ទ្ពយ
សរមមណនះបានហួសកាលរំណត្ ់ឬក្ត្ូវបានណផទរ ណហើយក្រុមហ ុនបានណផទរនូវរាល់ហានិភយ័ជាស្ថរវនត និងផលរមមសិទ្ធិទាងំ
អស់។ ចំណណញឬខាត្ព៊ីការឈរទ់្ទ្ួលស្ថា ល់ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលក្ត្ូវបានវាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់ ក្ត្ូវបាន
ទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណៅរនុងចំណណញ-ខាត្ ណៅណពលម្ែលក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុក្ត្ូវបានណគឈរទ់្ទ្ួលស្ថា ល់ ម្ែលរមួទាងំចំនួន
ម្ែលបានជក្មះណចញព៊ីរញ្ជ ៊ី និងចំនួនម្ែលក្រមូលបានមរវញិរនទ រព់៊ីបានជក្មះណចញព៊ីរញ្ជ ៊ីរចួផងម្ែរ។ 
 
(គ)  ការវាស់ម្វង 

នណពលរត្ក់្តាណលើរែំរូង ក្រុមហ ុនវាស់ម្វងក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុតាមត្ថ្មលសមក្សរ រូររម្នថមជាមយួនឹង
ចំណាយក្រត្ិរត្តិការណផេងៗម្ែលបានចំណាយផ្លទ ល់រនុងការទ្ិញក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ រនុងររណ៊ី ម្ែលក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ
មនិក្ត្ូវបានវាស់ម្វងតាមត្ថ្មលសមក្សររនុងចំណណញ-ខាត្ (“FVPL”) ។ ចំណាយក្រត្ិរត្តិការថ្នក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែល
ក្ត្ូវបានរត្ក់្តាតាម FVPL ក្ត្ូវបានរត្ក់្តាជាចំណាយរនុងចំណណញ-ខាត្។ រនទ រព់៊ីការទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូងភាល ម       
សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រងឥ់ណទានរពំឹងទុ្រ (ECL) ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់សក្ម្គរក់្ទ្ពយសរមមម្ែលក្ត្ូវបានវាស់ម្វង
តាមថ្ងលណែើមែររលំស់ ម្ែលណធវើឱ្យម្គនការខាត្តាមគណណនយយមយួក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់រនុងចំណណញ-ខាត្ ណៅណពលក្ទ្ពយ
សរមមមយួក្ត្ូវបានរណងកើត្ណឡើងងម៊ី។ 

ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលម្គនណែរ ៊ីណវទ្៊ីវ    ក្ត្ូវបានណគគិត្ណៅណលើចនំួនររស់វាទាងំក្សុង     ណៅណពលណធវើការរំណត្ ់   
លំហូរស្ថចក់្បាររ់រស់វាសក្ម្គរក់ារទូ្ទាត្ក់្បារណ់ែើម និងការក្បារទ់ាងំក្សុង។ 
  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
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២. ខសចរត៊ីសខងេបខោលការណ៍គណខនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.៥  ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
(គ)  ការវាស់ម្វង (ត្) 

ឧរររណ៍រំណុល 
ការវាស់ម្វងឧរររណ៍រំណុលគឺអាក្ស័យណៅណលើគំរអូាជ៊ីវរមមររស់ក្រុមហ ុន រនុងការក្គរក់្គងក្ទ្ពយសរមម និង

លរខណៈថ្នលំហូរស្ថចក់្បាររ់រស់ក្ទ្ពយសរមមណនះ។ ក្រុមហ ុនណធវើចំណាត្ថ់ាន រឧ់រររណ៍រំណុលររស់ខ្លួន ជាក្ទ្ពយសរមម
ហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលបានវាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់។ 

ថ្ងលណែើមែររលំស់៖ ក្ទ្ពយសរមមម្ែលក្ត្ូវបានកានក់ារស់ក្ម្គរក់ារក្រមូលលំហូរស្ថចក់្បាររ់នុងរិចចសនា ម្ែល 
លំហូរស្ថចក់្បារណ់នះគឺជាការទូ្ទាត្ក់្បារណ់ែើម និងការក្បារទ់ាងំក្សុង (“SPPI”) ក្ត្ូវបានវាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់។ 
ត្ថ្មលណយាងថ្នក្ទ្ពយសរមមទាងំណនះ      ក្ត្ូវបានម្រត្ក្មូវណៅតាមសំវធិានធនការខាត្រងឥ់ណទានរពំឹងទុ្រ ម្ែលបានទ្ទ្ួល     
ស្ថា ល់។ ចំណូលការក្បារព់៊ីក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុទាងំណនះក្ត្ូវបានដាររ់ញ្ចូ លណៅរនុងចំណូលការក្បារ ់ណដាយណក្រើវធិ៊ីស្ថស្រសត
អក្តាការក្បារម់្គនក្រសិទ្ធភាព។ 
 

ឧរររណ៍មូលធន 
ក្រុមហ ុនវាស់ម្វងឧរររណ៍មូលធនទាងំអស់ណៅណពលរនទ រម់រ តាមត្ថ្មលសមក្សរ។ ក្រសិនណរើគណៈក្គរក់្គង

ក្រុមហ ុនណក្ជើសណរ ើសរង្ហា ញចំណណញឬខាត្ថ្នត្ថ្មលសមក្សរចំណពាះការវនិិណយាគមូលធន រនុងOCI ណនះមនិម្គនការចាត្ថ់ាន រ់
ណឡើងវញិនណពលរនទ រម់រ ចំណពាះចំណណញឬខាត្ថ្នត្ថ្មលសមក្សរណៅរនុងចំណណញ-ខាត្ណទ្ ណដាយម្គនការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យ
ឈរទ់្ទ្ួលស្ថា ល់ការវនិិណយាគណនះ។ ភាគោភបានព៊ីការវនិិណយាគក្រណភទ្ណនះ ក្ត្ូវបានរនតទ្ទ្ួលស្ថា ល់រនុងចំណណញ-ខាត្ 
ជាចំណូលណផេងៗ ណៅណពលម្ែលក្រុមហ ុនម្គនសិទ្ធិទ្ទ្ួលការទូ្ទាត្ណ់នះ។ ការខាត្ម្ែលរណាត លមរព៊ីការងយចុះត្ថ្មល 
(និងការរត្ក់្តាការខាត្ម្ែលរណាត លមរព៊ីការងយចុះត្ថ្មលក្ត្ឡរណ់ៅវញិ) ចំណពាះការវនិិណយាគមូលធន ម្ែលក្ត្ូវបានវាស់
ម្វងតាម FVOCI មនិក្ត្ូវបានរាយការណ៍ដាចណ់ដាយម្ឡរព៊ីការម្ក្រក្រួលត្ថ្មលសមក្សរណទ្។ 

 
( )  ការណធវើចំណាត្ថ់ាន រក់្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុណឡើងវញិ 

ក្រុមហ ុនណធវើចំណាត្ថ់ាន រក់្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុណឡើងវញិ ណៅណពលម្ែលគំរអូាជ៊ីវរមមសក្ម្គរក់ារក្គរក់្គងក្ទ្ពយ
សរមមររស់ខ្លួន ម្គនការម្ក្រក្រលួ។ 
  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ខសចរត៊ីសខងេបខោលការណ៍គណខនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.៥  ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
(ង)  ការងយចុះត្ថ្មល  

ក្រុមហ ុនវាយត្ថ្មលការខាត្ឥណទានរពំឹងទុ្រ (“ECL”) តាមមូលដាឋ នរពំឹងណមើលណៅថ្ងៃអនគត្ ម្ែលទារទ់្ង
ជាមយួនឹងឧរររណ៍រំណុលររស់ខ្លួនម្ែលវាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់។ ក្រុមហ ុនទ្ទ្ួលស្ថា ល់សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារ
ខាត្រងច់ំណពាះការខាត្ក្រណភទ្ណនះ នកាលររណិចឆទ្រាយការណ៍។ ការវាស់ម្វង ECL ឆលុះរញ្ជច ំងព៊ី ៖ 
• ចំនួនលណមអៀង និងចំនួនម្ែលបានងលឹងក្រូបារ ម្ែលក្ត្ូវបានរំណត្ណ់ដាយណធវើការវាយត្ថ្មលណលើលទ្ធភាពម្ែលអាច

ណរើត្ណឡើងមយួចំនួន 
• ណពលណវោថ្នត្ថ្មលទ្ឹរក្បារ ់និង 
• ពត័្ម៌្គនម្ែលម្គនភាពសមណហតុ្ផល និងម្គនការាកំ្ទ្ ម្ែលអាចររបានណដាយពុំចាបំាចម់្គនការចំណាយ និង

ការខ្ំក្រឹងម្ក្រងណលើសលរ ់ នកាលររណិចឆទ្រាយការណ៍ អំព៊ីក្ពឹត្តិការណ៍នណពលរចចុរបនន និងការពាររអំព៊ី
លរខខ្ណឌ នណពលអនគត្ 
ក្រុមហ ុនបានអនុវត្តវធិ៊ីស្ថស្រសតរ៊ីែំណារក់ាល ចំណពាះការវាស់ម្វងការខាត្ឥណទានរពំឹងទុ្រ សក្ម្គរឧ់រររណ៍

រំណុលម្ែលវាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់។ 
 

វធិ៊ីស្ថស្រសតរ៊ីែំណារក់ាលម្ែលម្ផអរណៅណលើរម្ក្មរក្មួលហានិភយ័ឥណទាន ចារត់ាងំព៊ីការទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរ
ែំរូង ម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 
 
(i) ែំណារក់ាលទ្៊ី ១ ៖ ECL ១២ម្ខ្ 

ែំណារក់ាលទ្៊ី១រមួរញ្ចូ លនូវក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ ម្ែលមនិម្គនរំណណើ នហានិភយ័ឥណទានគួរឱ្យរត្ស់ម្គា ល់
ចារត់ាងំព៊ីការទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូង ឬម្គនហានិភយ័ឥណទានរក្មតិ្ទារ នកាលររណិចឆទ្រាយការណ៍។ ECL១២ម្ខ្ 
ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ ណហើយចំណូលការក្បារក់្ត្ូវបានគណនតាមចំនួនត្ថ្មលណយាងែុលររស់ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

 
(ii) ែំណារក់ាលទ្៊ី ២ ៖ ECL ណពញមយួអាយុកាល – មនិម្គនការងយចុះត្ថ្មលឥណទាន 

ែំណារក់ាលទ្៊ី ២ រមួម្គន ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលម្គនរំណណើ នហានិភយ័ឥណទានជាស្ថរវនត ចារត់ាងំព៊ីការ
ទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូង (ណលើរម្លងម្ត្វាម្គនហានិភយ័ឥណទានទារនកាលររណិចឆទ្រាយការណ៍) រ ុម្នតមនិម្គនភស័តុតាង
ជារម់្សតងរង្ហា ញព៊ីការងយចុះត្ថ្មល។ ECL ណពញមយួអាយុកាលក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ ណហើយចំណូលការក្បារក់្ត្ូវបាន
គណនតាមចំនួនត្ថ្មលណយាងែុលររស់ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

 
(iii) ែំណារក់ាលទ្៊ី ៣ ៖ ECL ណពញមយួអាយុកាល – ម្គនការងយចុះត្ថ្មលឥណទាន 

ែំណារក់ាលទ្៊ី ៣ រមួម្គន ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលម្គនភស័តុតាងជារម់្សតងរង្ហា ញព៊ីការងយចុះត្ថ្មល នកាល
ររណិចឆទ្រាយការណ៍។ ECL ណពញមយួអាយុកាលក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ ណហើយចំណូលការក្បារក់្ត្ូវបានគណនតាមចំនួន
ត្ថ្មលណយាងែុលររស់ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ។ 
 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ខសចរត៊ីសខងេបខោលការណ៍គណខនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.៦ បំណ៊ុ លហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 

រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណៅណពលម្ែលក្រុមហ ុនកាល យជាភាគ៊ីមយួ ណៅរនុងរិចចសនាថ្នឧរររណ៍
ណាមយួ។ រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុររស់ក្រុមហ ុនរមួម្គន ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់ធនារ និងក្គឹះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់
អត្ិងិជន ក្បាររ់មច៊ី អនុរំណុល មូលរក្ត្រំណុល និងរំណុលហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ។ 

រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូងតាមត្ថ្មលសមក្សរ ែរចំណាយក្រត្ិរត្តិការ ចំណពាះរំណុល
ក្រត្ិរត្តិការទាងំអស់ម្ែលមនិវាស់ម្វងតាមត្ថ្មលសមក្សរ រនុងចំណណញ-ខាត្។ 

រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលមនិក្ត្ូវបានចាត្ថ់ាន រត់ាមត្ថ្មលសមក្សររនុងចំណណញ-ខាត្ ក្ត្ូវបានវាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើម
ែររលំស់។ រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលក្ត្ូវបានវាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់ ម្គនែូចជា ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់ធនារ និង
ក្គឹះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ិងិជន ក្បាររ់មច៊ី អនុរំណុល មូលរក្ត្រំណុល និងរំណុលណផេងៗ។ 

រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុក្ត្ូវបានណគឈរទ់្ទ្ួលស្ថា ល់ ណៅណពលម្ែលវាក្ត្ូវបានរងវិលអស់ ឬណរើមនិែូណចាន ះណទ្វាក្ត្ូវបាន
ក្ពមណក្ពៀងឱ្យរញ្ឈរក់ារសងក្បារត់្ណៅណទ្ៀត្។ 
 
២.៧ ការកាត្់រងឧបររណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 

ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ និងរំណុលហិរញ្ញ វត្ថុក្ត្ូវបានកាត្រ់ង ណហើយចំនួនទ្ឹរក្បារសុ់ទ្ធរនទ រព់៊ីកាត្រ់ងក្ត្ូវបាន
រាយការណ៍ណៅរនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុ ណៅណពលម្ែលក្រុមហ ុនម្គនសិទ្ធិតាមផលូវចាររ់នុងការកាត្រ់ងចំនួនទ្ឹរ
ក្បារម់្ែលបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ ណហើយក្រុមហ ុនម្គនរំណងនឹងទូ្ទាត្ត់ាមមូលដាឋ នចំនួនទ្ឹរក្បារសុ់ទ្ធ ឬម្គនរំណងទ្ទ្ួល
ស្ថា ល់ក្ទ្ពយសរមម និងទូ្ទាត្រ់ំណុលរនុងណពលែំណាលាន ។ 

 
២.៨ ក្ទពយសមបត្តិ និងបរកិាេ រ 

ក្ទ្ពយសមបត្ាិ និងររកិាខ រក្ត្វូបានរាយការណ៍តាមថ្ងលណែើម ែររលំស់រងារ និងការខាត្ម្ែលរណាត លមរព៊ីការងយ
ចុះត្ថ្មល។ ថ្ងលណែើមរមួម្គនចំណាយផ្លទ ល់ណផេងៗ ម្ែលបានចំណាយរនុងការទ្ិញក្ទ្ពយណនះ។ 

ចំណាយរនតរនទ រណ់ផេងៗក្ត្ូវបានរត្ក់្តារញ្ចូ លណៅរនុងត្ថ្មលណយាងថ្នក្ទ្ពយណនះ ឬក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ជាក្ទ្ពយ
ដាចណ់ដាយម្ឡរតាមការសមក្សរ ម្ត្ណៅណពលម្ែលម្គនភាពក្បារែថាផលក្រណយាជនណ៍សែឋរិចចនណពលអនគត្ថ្នក្ទ្ពយ
ណនះនឹងហូរចូលមររនុងក្រុមហ ុន ណហើយថ្ងលណែើមថ្នក្ទ្ពយណនះអាចក្ត្ូវបានវាស់ម្វងគួរឱ្យណជឿជារប់ានម្ត្រ ុណណាណ ះ។ រាល់
ចំណាយណលើការជួសជុល និងការម្ងទាណំផេងៗណទ្ៀត្ទាងំអស់ ក្ត្ូវបានរត្ក់្តាជារនទុរណៅរនុងចំណណញ-ខាត្ រនុងឆ្ន ហិំរញ្ញ វត្ថុ
ម្ែលក្រត្ិរត្តិការណនះបានណរើត្ណឡើង។ 

ក្ទ្ពយសរមមរំពុងែំណណើ រការមនិក្ត្ូវបានែររលំស់ណទ្។ ការែររលំស់ណលើក្ទ្ពយសមបត្ត ិនិងររកិាខ រ ក្ត្ូវបានរត្ក់្តា
ជារនទុររនុងចំណណញ-ខាត្ តាមមូលដាឋ នរលំស់ណងរ អាក្ស័យណៅតាមអាយុកាលណក្រើក្បាស់បា នស់្ថម នថ្នក្ទ្ពយណនះតាមអក្តា
ែូចខាងណក្កាម៖ 
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រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
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២. ខសចរត៊ីសខងេបអំព៊ីខោលការណ៍គណខនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.៨ ក្ទពយសមបត្តិ និងបរកិាេ រ (ត្) 
 ឆ្ន  ំ
ការម្រលមអក្ទ្ពយជួល រយៈណពលណាមយួម្ែលខ្ល៊ីជាងរវាងងិរណវោជួលរនុងរិចចសនា 

និងអាយុកាលណសែឋរិចចររស់វា 
សង្ហា រមិ និងររកិាខ រការយិាល័យ ៣ - ៥ 
ររកិាខ ររុំពយទូ្រ័ ៣ 
យានយនត ៣ - ៥ 

 
ការែររលំស់ណលើក្ទ្ពយសរមមរំពុងែំណណើ រការ ចារណ់ផតើមណឡើងណៅណពលម្ែលក្ទ្ពយសរមមម្គនភាពរចួរាល់សក្ម្គរ់

ការណក្រើក្បាស់។ អាយុកាលណក្រើក្បាស់ររស់ក្ទ្ពយសរមមក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យ និងម្រត្ក្មូវតាមការសមក្សរ នែំណាចក់ារយិ
ររណិចឆទ្រាយការណ៍។ 

ក្រសិនណរើត្ថ្មលណយាងថ្នក្ទ្ពយសរមមណាមយួ ណលើសព៊ីត្ថ្មលម្ែលអាចក្សងម់រវញិបាន វាក្ត្ូវបានរត្ក់្តារនថយ
ភាល មឱ្យណៅក្ត្ឹមត្ថ្មលបា នស់្ថម នម្ែលអាចក្សងម់រវញិបាន។ 

ចំណណញ និងខាត្ព៊ីការលរក់្ទ្ពយសមបត្ាិ និងររកិាខ រ ក្ត្ូវបានរំណត្ណ់ដាយណធវើការណក្រៀរណធៀរស្ថចក់្បារប់ានព៊ី
ការលរ ់និងត្ថ្មលណយាង ណហើយក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណៅរនុងចំណណញ-ខាត្។ 
 
២.៩ ក្ទពយសរមមអរបូ៊ី 

ក្ទ្ពយសរមមអររូ៊ីម្ែលរមួម្គនអាជ្ារណ័ណ  និងរមមវធិ៊ីរុំពយទូ្រ័ម្ែលបានទ្ិញ  និងចំណាយពារព់ន័ធណផេងៗ ក្ត្ូវបាន
រាយការណ៍តាមថ្ងលណែើម ែររលំស់រងារ និងការខាត្ម្ែលរណាា លមរព៊ីការងយចុះត្ថ្មល។ អាជ្ារណ័ណ  និងរមមវធិ៊ីរុំពយទូ្រ័ 
ម្ែលបានទ្ិញ ក្ត្ូវបានណធវើមូលធនរមមតាមមូលដាឋ នថ្ងលណែើមម្ែលបានណរើត្ណឡើង រនុងការទ្ិញរមមវធិ៊ីជារោ់រណ់នះមរណក្រើ
ក្បាស់។ ថ្ងលណែើមក្ត្ូវបានណធវើរលំស់តាមវធិ៊ីស្ថស្រសតរលំស់ណងរ  រនុងរយៈណពលចារព់៊ី៥ឆ្ន ណំៅ២០ឆ្ន ។ំ 

ចំណាយននពារព់ន័ធនឹងការម្ងររារមមវធិ៊ីរុំពយទូ្រ័  ក្ត្ូវបានរត្ក់្តាជាចំណាយណៅណពលម្ែលក្រត្ិរត្តិការណនះ
បានណរើត្ណឡើង។ 

ក្ទ្ពយសរមមអររូ៊ីរំពុងែំណណើ រការមនិក្ត្ូវបានែររលំស់ណទ្។ ចំណាយននពារព់ន័ធនឹងការម្ងទាកំ្ទ្ពយសរមមអររូ៊ី
ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ជាចំណាយ ណៅណពលម្ែលម្គនក្រត្ិរត្តិការណនះបានណរើត្ណឡើង។ 
  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
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២. ខសចរត៊ីសខងេបអំព៊ីខោលការណ៍គណខនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.១០ ការងយច៊ុោះត្ថ្មាថ្នក្ទពយសរមមមិនខមនហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 

ក្ទ្ពយសរមមទាងំឡាយណាម្ែលម្គនអាយុកាលណក្រើក្បាស់មនិរំណត្ ់មនិក្ត្ូវបានែររលំស់ណទ្ និងក្ត្ូវបានក្ត្ួត្
ពិនិត្យក្រចាឆំ្ន រំរការងយចុះត្ថ្មលររស់វា ណៅណពលម្ែលម្គនក្ពឹត្ិតការណ៍ ឬការផ្លល ស់រតូរកាលៈណទ្សៈណាមយួចងអុលរង្ហា ញ
ថាត្ថ្មលណយាងររស់វា នឹងមនិអាចក្សងម់រវញិបាន។ ការខាត្រងរ់ណាត លមរព៊ីការងយចុះត្ថ្មល ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់តាម
ចំនួនលណមអៀងរវាងត្ថ្មលណយាងថ្នក្ទ្ពយណនះ ណធៀរជាមយួត្ថ្មលម្ែលអាចក្សងម់រវញិបាន។ ត្ថ្មលម្ែលអាចក្សងម់រវញិបានគឺ
ជាត្ថ្មលមយួណាម្ែលខ្ពស់ជាងណគរវាងត្ថ្មលសមក្សរថ្នក្ទ្ពយណនះ ែរចំណាយរនុងការលរច់ញ និងត្ថ្មលណៅណក្រើក្បាស់។ 
រនុងការបា នស់្ថម នររការងយចុះត្ថ្មល ក្ទ្ពយសរមមក្ត្វូបានដារជ់ាក្រុមតូ្ចៗរំផុត្ ម្ែលណគអាចរំណត្លំ់ហូរស្ថច់ក្បាររ់រស់
វាដាចណ់ដាយម្ឡរព៊ីាន ា្  ម្ែលវាម្គនឯររាជយទាងំក្សុងព៊ីលំហូរស្ថចក់្បារចូ់លររស់ក្ទ្ពយសរមម ឬក្រុមក្ទ្ពយសរមមែថ្ទ្ 
(ក្រុមរណងកើត្ស្ថចក់្បារ)់។ ក្ទ្ពយសរមមមនិម្មនហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលម្គនការងយចុះត្ថ្មល ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យររណមើលលទ្ធភាពរនុង
ការរត្ក់្តាការងយចុះត្ថ្មលក្ត្ឡរណ់ៅវញិ ណៅណរៀងរាល់ែំណាចក់ារយិររណិចឆទ្រាយការណ៍ន៊ីមយួៗ។ 

ការខាត្ម្ែលរណាត លមរព៊ីការងយចុះត្ថ្មល ក្ត្ូវបានរត្ក់្តាជារនទុររនុងចំណណញ-ខាត្រនុងការយិររណិចឆទ្ម្ែល
ក្រត្ិរត្តិការណនះបានណរើត្ណឡើង។ ការរត្ក់្តាក្ត្លរម់រវញិថ្នការខាត្ម្ែលរណាត លមរព៊ីការងយចុះត្ថ្មល ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួល
ស្ថា ល់រនុងចំណណញ-ខាត្ណៅតាមចំនួនត្ថ្មលណយាងថ្នក្ទ្ពយសរមមណនះ ម្ែលមនិណលើសត្ថ្មលណយាងម្ែលបានរំណត្ ់កាត្រ់ង
ជាមយួនឹងរលំស់ ក្រសិនណរើមនិបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ការខាត្ម្ែលរណាត លមរព៊ីការងយចុះត្ថ្មល។ 

 
២.១១  ភត្ិសនា  

ក្រុមហ ុនជាភាគ៊ីអនរជួល 
ណៅណពលចារណ់ផតើមរិចចសនា ក្រុមហ ុនវាយត្ថ្មលថាណត្ើរិចចសនាណនះ ឬខ្លឹមស្ថរររស់វាជាភត្ិសនាម្ែរឬណទ្។ 

រិចចសនាមយួ ឬ ខ្លឹមស្ថរថ្នរិចចសនាមយួ ក្ត្ូវបានចាត្ទុ់្រថាជាភត្ិសនា ក្រសិនណរើរិចចសនាណនះផតល់សិទ្ធិរនុងការ
ក្គរក់្គងការណក្រើក្បាស់ក្ទ្ពយសរមមម្ែលក្ត្ូវបានរំណត្ម់យួ រនុងរយៈណពលណាមយួ ជាងនូរនឹងការរងក់្បារ។់ 

រិចចសនាអាចម្គនទាងំធាតុ្ភត្ិសនា និងធាតុ្មនិម្មនភត្ិសនា។ ក្រុមហ ុនបានម្រងម្ចរស្ថចក់្បាររ់នុងរិចច
សនាជាធាតុ្ភត្ិសនា និងធាតុ្មនិម្មនភត្ិសនា អាក្ស័យណៅតាមថ្ងលឈនួលម្ែលពារព់ន័ធររស់វា។ 

លរខខ្ណឌ រនុងភត្ិសនាក្ត្ូវបានចរចាណឡើងវញិតាមមូលដាឋ នដាចណ់ដាយម្ឡរ និងម្គនលរខខ្ណឌ ខុ្សៗព៊ីាន ។ 
រិចចក្ពមណក្ពៀងភត្ិសនាមនិបានរណាត លឱ្យម្គនរិចចសនាណាមយួ ណក្ៅព៊ីអត្ថក្រណយាជនម៍្ែលបានធាន ណៅរនុងក្ទ្ពយ
សរមមភត្ិសនាម្ែលក្ត្ូវបានកានក់ារណ់ដាយភាគ៊ីម្គច ស់ជួលណនះណទ្។ ក្ទ្ពយសរមមម្ែលក្ត្ូវបានជួល អាចនឹងមនិក្ត្ូវបាន
ណក្រើក្បាស់ជាក្ទ្ពយធានរនុងការខ្ច៊ីក្បារណ់ទ្។ 

ភត្ិសនាក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ជាក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គនសិទ្ធិណក្រើក្បាស់ និងជារំណុលពារព់ន័ធ នកាលររណិចឆទ្
ម្ែលក្ទ្ពយសរមមម្ែលបានជួល ម្គនភាពរចួរាល់សក្ម្គរណ់ក្រើក្បាស់។ 

ក្ទ្ពយសរមម និងរំណុលម្ែលណរើត្ព៊ីភត្ិសនា ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូងតាមមូលដាឋ នត្ថ្មលរចចុរបនន។ 
  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ខសចរត៊ីសខងេបអំព៊ីខោលការណ៍គណខនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.១១  ភត្ិសនា  (ត្) 
(i)  រំណុលភត្ិសនា  

រំណុលភត្ិសនារមួរញ្ចូ លនូវត្ថ្មលរចចុរបននសុទ្ធថ្នការទូ្ទាត្ភ់ត្សិនាណងរ (រមួទាងំ ការរងក់្បារណ់ងរណផេងៗ)
ែរនឹងការណលើរទ្ឹរចិត្តណផេងៗសក្ម្គរក់ារជួលម្ែលក្ត្ូវទ្ទ្ួលបាន។ 

ការទូ្ទាត្ភ់ត្ិសនាម្ែលក្ត្ូវណធវើណឡើងណក្កាមជណក្មើសម្ែលអាចពនាររយៈណពលបាន ក្រររណដាយភាពសមណហតុ្
ផល ក្ត្ូវបានរមួរញ្ចូ លណៅរនុងការវាស់ម្វងរំណុល។ 

ការទូ្ទាត្ភ់ត្ិសនាក្ត្ូវបានណធវើអរបហារ ណដាយណក្រើអក្តាជារម់្សតងរនុងភត្ិសនា។ ក្រសិនណរើអក្តាការក្បារម់និ
អាចរំណត្ប់ានណដាយភាពង្ហយក្សួលណនះ ម្ែលជាទូ្ណៅចំណពាះររណ៊ី ភត្ិសនាណៅរនុងក្រុមហ ុន ភាគ៊ីអនរជួលក្ត្ូវបានណក្រើ
ក្បាស់អក្តារំណណើ នក្បាររ់មច៊ីណនះ ណហើយវាគឺជាអក្តាម្ែលភាគ៊ីអនរជួលន៊ីមយួៗក្ត្ូវចំណាយ ណែើមប ៊ីទ្ទ្ួលបានក្បាររ់មច៊ី 
ម្ែលម្គនភាពចាបំាច ់ ណែើមប ៊ីទ្ទ្ួលបានក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គនត្ថ្មលក្រហារក់្រម្ហលនឹងក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គនសិទ្ធិណក្រើក្បាស់ 
ណៅរនុងររយិាកាសណសែឋរិចចក្សណែៀងាន  ជាមយួនឹងលរខខ្ណឌ  និងការធានក្រហារក់្រម្ហលាន ។  

ណែើមប ៊ីរំណត្អ់ក្តារំណណើ នក្បាររ់មច៊ី ក្រុមហ ុនអាចណធវើណៅបានណដាយណក្រើហិរញ្ញរបទានភាគ៊ីទ្៊ីរ៊ីម្ែលទ្ទ្ួលបានព៊ី
ភាគ៊ីអនរជួលន៊ីមយួៗ គឺជាចំណុចចារណ់ផតើម ណហើយម្រត្ក្មូវណលើការផ្លល ស់រតូរលរខខ្ណឌ ហិរញ្ញរបទាន ចារត់ាងំព៊ីហិរញ្ញរបទាន
ភាគ៊ីទ្៊ីរ៊ីទ្ទ្ួលបាន។ 

ការទូ្ទាត្ភ់ត្ិសនាក្ត្ូវបានម្រងម្ចររវាងក្បារណ់ែើម និងចំណាយការក្បារ។់ ចំណាយការក្បារក់្ត្ូវបានទ្ទ្ួល
ស្ថា ល់ជារនទុររនុងចំណណញ-ខាត្ រនុងរយៈណពលថ្នភត្ិសនាណនះ ណែើមប ៊ីរណងកើត្អក្តាការក្បារណ់ងរតាមកាលរំណត្ម់យួ ណលើ
ចំនួនសមតុ្លយរំណុលម្ែលណៅសល់ រនុងការយិររណិចឆទ្ន៊ីមយួៗ។ 

 
(ii)  ក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គនសិទ្ធិណក្រើក្បាស់ 

ក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គនសិទ្ធិណក្រើក្បាស់ក្ត្ូវបានរត្ក់្តាជាែំរូងតាមថ្ងលណែើម ម្ែលរមួម្គន៖ 
• ចំនួនទ្ឹរក្បារថ់្នរំណុលភត្ិសនាម្ែលបានវាស់ម្វងណលើរែំរូង 
• ការទូ្ទាត្ភ់ត្ិសនាណាមយួម្ែលបានណធវើណឡើងណៅកាលររណិចឆទ្ចារណ់ផតើម ឬមុនកាលររណិចឆទ្ចារណ់ផតើម ែរការ

ណលើរទ្ឹរចិត្តណផេងៗម្ែលទ្ទ្ួលបានព៊ីការជួល 
• ចំណាយផ្លទ ល់ណលើរែំរូង និង 
• ចំណាយសក្ម្គរក់ារជួសជុសណឡើងវញិ ក្រសិនណរើម្គន 

ក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គនសិទ្ធិណក្រើក្បាស់ ជាទូ្ណៅក្ត្ូវបានែររលំស់តាមមូលដាឋ នរលំស់ណងរ ណលើរយៈណពលណាមយួ
ម្ែលខ្ល៊ីជាងណគរវាង អាយុកាលណក្រើក្បាស់ររស់ក្ទ្ពយសរមម និងរយៈណពលជួល។ ក្រសិនណរើក្រុមហ ុនម្គនរំណងជារោ់រ់
សមណហតុ្ផលរនុងការទ្ិញ ណនះក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គនសិទ្ធិណក្រើក្បាស់ណនះក្ត្ូវបានែររលំស់ ណលើអាយុកាលណក្រើក្បាស់ជា
មូលដាឋ នររស់ក្ទ្ពយសរមមណនះ។ 

រនទ រម់រណទ្ៀត្ ក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គនសិទ្ធិណក្រើក្បាស់ ក្ត្ូវបានវាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់ និងការខាត្ម្ែល   
រណាត លមរព៊ីការងយុចះត្ថ្មលរងារ ក្រសិនណរើម្គន។ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ខសចរត៊ីសខងេបអំព៊ីខោលការណ៍គណខនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.១១  ភត្ិសនា  (ត្) 
(iii)  ការទូ្ទាត្ភ់ត្ិសនាណក្កាមការណលើរម្លងណផេងៗ 

ការទូ្ទាត្ន់នម្ែលពារព់ន័ធនឹងភត្ិសនាម្ែលម្គនរយៈណពលខ្ល៊ី និងភត្ិសនាម្ែលម្គនត្ថ្មលទារ ក្ត្ូវបាន
ទ្ទ្ួលស្ថា ល់ជាចំណាយតាមមូលដាឋ នណងរណៅរនុងចំណណញ-ខាត្។ ភត្ិសនារយៈណពលខ្ល៊ីរមួម្គន ការជួលម ូតូ្ ការជួល      
រងយនត និងការជួលផទះសក្ម្គររ់ុគាលិរ។ ភត្ិសនាម្ែលម្គនត្ថ្មលទារ រមួម្គន ខ្ទងតូ់្ចៗថ្នររកិាខ រការយិាល័យ។ 
 
២.១២  ពនធខលើក្បារ់ចំណូល 

ចំណាយពនធណលើក្បារច់ំណូលគឺជាចំនួនក្បារព់នធក្ត្ូវរង ់ ណលើក្បារច់ំណូលជារព់នធរនុងការយិររណិចឆទ្រចចុរបនន 
ម្ផអរណៅតាមអក្តាពនធណលើក្បារច់ំណូលម្ែលចូលធរម្គន និងណធវើនិយត័្រមមណៅតាមរម្ក្មរក្មួលពនធពនារក្ទ្ពយសរមម និង
រំណុលពនធពនារ ម្ែលរណាត លឱ្យម្គនលណមអៀងរណណាត ះអាសនន និងការខាត្ពនធម្ែលមនិបានណក្រើក្បាស់។ 

ចំណាយពនធណលើក្បារច់ំណូលរនុងក្ាក្ត្ូវបានគណនតាមមូលដាឋ នចារព់នធ ម្ែលបានអនុមត័្រចួជាស្ថថ ពរ ឬ
ក្ត្ូវបានអនុមត័្រចួមយួម្ផនរធំ នកាលររណិចឆទ្រាយការណ៍ ណៅរនុងក្រណទ្សម្ែលក្រុមហ ុនណធវើក្រត្ិរត្តិការអាជ៊ីវរមម និងរណងកើត្
ក្បារច់ំណណញជារព់នធ។ 

ពនធពនារក្ត្ូវបានរត្ក់្តាសំវធិានធនណពញណលញ ណដាយណក្រើវធិ៊ីស្ថស្រសតរំណុល ណលើចំនួនលណមអៀងរណណាត ះអាសនន
រវាងមូលដាឋ នពនធថ្នក្ទ្ពយសរមម និងរំណុល និងត្ថ្មលណយាងររស់វាណៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។ ពនធពនារក្ត្ូវបាន
រំណត្ណ់ដាយណក្រើអក្តាពនធតាមចារព់នធ ម្ែលក្ត្ូវបានអនុមត័្រចួជាស្ថថ ពរ ឬក្ត្ូវបានអនុមត័្រចួមយួម្ផនរធំ នកាលររណិចឆទ្   
រាយការណ៍។ 

ពនធពនារក្ទ្ពយសរមមក្ត្វូបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ លុះក្តាម្ត្ម្គនភាពក្បារែថានឹងម្គនក្បារច់ំណណញជារព់នធន
ណពលអនគត្សក្ម្គរយ់រលណមអៀងរណណាត ះអាសននមរណក្រើក្បាស់។ ពនធពនារក្ទ្ពយសរមមក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យណៅណរៀងរាល់
កាលររណិចឆទ្រាយការណ៍ន៊ីមយួៗ ណហើយក្ត្ូវបានកាត្រ់នថយណៅតាមចំនួនម្ែលទ្ំនងជាមនិម្គនក្បារច់ំណណញជារព់នធក្ត្ូវ
បានទ្ទ្ួលស្ថា ល់។ 

ពនធពនារក្ទ្ពយសរមមក្ត្វូបានកាត្រ់ងជាមយួនឹងរំណុលពនធពនារ ក្រសិនណរើម្គនសិទ្ិធតាមផលូវចារណ់ែើមប ៊ីកាត្ ់
រងរំណុលពនធរនុងឆ្ន ជំាមយួនឹងពនធក្ទ្ពយសរមមរនុងឆ្ន  ំ ណហើយក្រសិនណរើវាទារទ់្ងនឹងពនធណលើក្បារច់ំណូលម្ែលរំណត្់
ណដាយអាជ្ាធរពនធដារម្ត្មយួ ណៅណលើអងាភាពជារព់នធម្ត្មយួ។ 

ពនធរនុងឆ្ន  ំ និងពនធពនារក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណៅរនុងចំណណញ-ខាត្ ណលើរម្លងម្ត្វាពារព់ន័ធជាមយួនឹងខ្ទង ់  
ណផេងៗម្ែលបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់រនុងលទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗ ឬក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ផ្លទ ល់រនុងមូលធន។ រនុងររណ៊ី ណនះ ពនធក្ត្ូវ
បានទ្ទ្ួលស្ថា ល់រនុងលទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗ ឬក្ត្ូវទ្ទ្ួលស្ថា ល់ផ្លទ ល់រនុងមូលធនម្ែរ។ 
  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ខសចរត៊ីសខងេបអំព៊ីខោលការណ៍គណខនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.១៣ សវំិធានធ្ន 

សំវធិានធនក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណៅណពលម្ែលក្រុមហ ុនម្គនកាត្ពវរិចចតាមផលូវចារ ់ ឬកាត្ពវរិចចក្រណយាល 
ម្ែលជាលទ្ធផលថ្នក្ពឹត្ាិការណ៍ព៊ីអត្៊ីត្កាល ណហើយវាទ្ំនងជាអាចត្ក្មូវឱ្យម្គនការចំណាយធនធានណែើមប ៊ីទូ្ទាត្ក់ាត្ពវរិចច
ណនះណហើយចំនួនទ្ឹរក្បារក់្ត្ូវបានបា នស់្ថម នគួរឱ្យណជឿជារប់ាន។ 

ណៅណពលម្ែលម្គនកាត្ពវរិចចក្សណែៀងាន ណក្ចើន រក្មតិ្ថ្នលំហូរណចញណែើមប ៊ីទូ្ទាត្ក់ាត្ពវរិចចណនះ ក្ត្ូវបានរំណត្់
ណដាយគិត្ណៅណលើចំណាត្ថ់ាន រថ់្នកាត្ពវរិចចទាងំមូល។ សំវធិានធនក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ ណទាះរ៊ីជារក្មតិ្ថ្នលំហូរណចញ
ណែើមប ៊ីទូ្ទាត្ក់ាត្ពវរិចចណនះម្គនចំនួនតូ្ចរណ៏ដាយ។ 

សំវធិានធនក្ត្ូវបានគណនតាមត្ថ្មលរចចុរបននថ្នចំណាយម្ែលក្ត្វូទូ្ទាត្ក់ាត្ពវរិចចណនះ ណដាយណក្រើអក្តាមុនរង់
ពនធ ណែើមប ៊ីឆលុះរញ្ជច ំងការវាយត្ថ្មលទ្៊ីផាររចចុរបននថ្នត្ថ្មលស្ថចក់្បារគ់ិត្តាមណពលណវោ  និងហានិភយ័ជារោ់រណ់ផេងៗថ្ន
កាត្ពវរិចចណនះ។ ការណរើនណឡើងថ្នសំវធិានធនណដាយស្ថរណពលណវោម្ែលបានរនលងផុត្ ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ជាចំណាយ
ការក្បារ។់ 
 
២.១៤ ទ៊ុនបក្មុងតាមចាប់ 

ធនារ និងក្គឹះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុក្ត្ូវបានត្ក្មូវឱ្យគណនសំវធិានធនតាមចារ ់ អនុណោមណៅតាមក្រកាសណលខ្
ធ៧-០១៧-៣៤៤ក្រ.រ ចុះថ្ងៃទ្៊ី០១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ និងស្ថរាចរម្ណនណំលខ្ ធ៧-០១៨-០០១ ចុះថ្ងៃទ្៊ី១៦ ម្ខ្រុមភៈ ឆ្ន ំ
២០១៨ សត៊ីព៊ី “ចំណាត្ថ់ាន រហ់ានិភយ័ឥណទាន និងសំវធិានធនណលើអុិមម្ភរមនិ”។ ក្រសិនណរើសំវធិានធនតាមចាររ់ងារ 
ម្គនចំនួនខ្ពស់ជាងការងយចុះត្ថ្មលរងារម្ផអរតាម CIFRS 9 ណនះ ‘ការរំណពញរម្នថម - topping up’ នឹងក្ត្ូវបានរត្ក់្តាជា
ទុ្នរក្មុងតាមចារ ់ និងក្ត្ូវបានដាររ់ង្ហា ញណៅរនុងមូលធន។ រនទ រម់រ ទុ្នរក្មុងក្ត្ូវបានរត្ក់្តាក្ត្ឡរណ់ៅវញិ (រហូត្
ែល់សូនយ) ក្រសិនណរើសំវធិានធនតាមចាររ់ងារ ម្គនចំនួនណសមើាន  ឬ ទារជាងការងយចុះត្ថ្មលរងារម្ែលម្ផអរតាម   
CIFRS 9 ។ ទុ្នរក្មុងតាមចារក់្ត្ូវបានត្មកល់ទុ្រមយួម្ឡរ ជាក្ទ្នរទុ់្ន ណហើយមនិអាចម្រងម្ចរបាន និងមនិក្ត្ូវបាន
អនុញ្ជញ ត្ឱ្យរមួរញ្ចូ លណៅរនុងការគណនមូលនិធិផ្លទ ល់សុទ្ធណទ្។ 
 
២.១៥ ទ៊ុនបក្មុងទូខៅ 

ទុ្នរក្មុងទូ្ណៅក្ត្ូវបានរណងកើត្ណឡើងសក្ម្គរហ់ានិភយ័ហិរញ្ញ វត្ថុទូ្ណៅររស់ក្រុមហ ុន។ ក្រុមក្ររឹាភបិាលអនុវត្ត
ឆនទ នុសិទ្ធិររស់ខ្លួនរនុងការណក្រើក្បាស់ និងម្ងររាទុ្នរក្មុងទូ្ណៅ ណដាយណផទរណចញព៊ីក្បារច់ំណណញររាទុ្រ។ 
  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ខសចរត៊ីសខងេបអំព៊ីខោលការណ៍គណខនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.១៦ អត្ថក្បខោជន៍ប៊ុគាលរិ 
i) អត្ថក្រណយាជនរ៍ុគាលិររយៈណពលខ្ល៊ី 

អត្ថក្រណយាជនរ៍ុគាលិររយៈណពលខ្ល៊ីក្ត្ូវបានរត្ក់្តារងារ រនុងឆ្ន មំ្ែលរុគាលិរបានរណក្មើការង្ហរឱ្យក្រុមហ ុន។ 
 
ii) អត្ថក្រណយាជនរ៍ុគាលិរណផេងៗ - ការទូ្ទាត្ក់្បាររ់ំណាចអ់ត្៊ីត្ភាពការង្ហរ 

ណៅម្ខ្មងុិន ឆ្ន ២ំ០១៨ រាជរដាឋ ភបិាលរមពុជាបានណធវើវណិស្ថធនរមមណលើចារស់ត៊ីព៊ីការង្ហរ ម្ែលម្ណនពំ៊ីគណក្ម្គង  
ការទូ្ទាត្ក់្បាររ់ំណាចអ់ត្៊ីត្ភាពការង្ហរ។ រនទ រម់រណៅថ្ងៃទ្៊ី២១ ម្ខ្រញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០១៨ ក្រកាសណលខ្ ៤៤៣ រ.រ/             
ក្រ.រ.ខ្.ល ក្ត្វូបានណចញផាយ ណដាយបានផតល់នូវណាលការណ៍ម្ណនសំត៊ីព៊ីការអនុវត្តចារណ់នះ។ អនុណោមណៅតាមចារ/់
ក្រកាស ត្ក្មូវឱ្យអងាភាពន៊ីមយួៗទូ្ទាត្ក់្បាររ់ំណាចអ់ត្៊ីត្ភាពការង្ហរឱ្យនិណយាជិត្ ម្ែលម្គនរិចចសនាការង្ហរមនិម្គន     
ងិរណវោរំណត្ ់ែូចខាងណក្កាម៖ 
 
• ក្បាររ់ំណាចក់ារង្ហរក្រចាឆំ្ន  ំ- ចូលជាធរម្គនរនុងម្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០១៩ - ណសមើនឹង ១៥ ថ្ងៃ ថ្នក្បារណ់រៀវត្េរក៍្រចាមំ្ខ្

ររស់រុគាលិរ និងអត្ថក្រណយាជនរ៍នុងឆ្ន នំ៊ីមយួៗគិត្ជាមធយម ម្ែលក្ត្ូវទូ្ទាត្ណ់រៀងរាល់ ៦ ម្ខ្មតង ណៅថ្ងៃទ្៊ី៣០ ម្ខ្
មងុិន និងថ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ (៧,៥ ថ្ងៃ រនុងការទូ្ទាត្ម់តងៗ)។ 

 
ii) អត្ថក្រណយាជនរ៍ុគាលិរណផេងៗ - ការទូ្ទាត្ក់្បាររ់ំណាចអ់ត្៊ីត្ភាពការង្ហរ 
• ការណរើររឭំរក្បាររ់ំណាចអ់ត្៊ីត្ភាពការង្ហរ - និណយាជិត្ម្គនសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានការណរើររឭំរក្បាររ់ំណាចអ់ត្៊ីត្

ភាពការង្ហរ ណសមើនឹង១៥ថ្ងៃថ្នក្បារណ់រៀវត្េររ៍រស់ពួរណគរនុងមយួឆ្ន  ំ គិត្ចារត់ាងំព៊ីថ្ងៃចូលរណក្មើការង្ហររហូត្ែល់
ថ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ ណហើយណៅម្ត្រនតការង្ហរជាមយួក្រុមហ ុន។ ការណរើររឭំរក្បាររ់ំណាចអ់ត្៊ីត្ភាពការង្ហរ 
អាក្ស័យណៅតាមចំនួនឆ្ន អំត្៊ីត្ភាពការង្ហរររស់រុគាលិរម្គន រ់ៗ  ណហើយមនិក្ត្ូវណលើសព៊ី៦ម្ខ្ថ្នក្បារណ់រៀវត្េរែុ៍ល
មធយមណទ្។ ណៅថ្ងៃទ្៊ី២២ ម្ខ្ម៊ីន ឆ្ន ២ំ០១៩ ក្រសួងការង្ហរ និងរណតុ ះរណាត លវជិាជ ជ៊ីវៈ បានណចញណសចរត៊ីម្ណនំ
ណលខ្ ០៤២/១៩ រ.រ/ស.ណ.ន.ខ្.ល ណែើមប ៊ីពនារណពលការណរើររឭំរក្បាររ់ំណាចអ់ត្៊ីត្ភាពការង្ហរ ម្ែលនឹង
ក្ត្ូវទូ្ទាត្ឱ់្យចំនួនរ៊ីថ្ងៃ រនុងម្ខ្មងុិន និងម្ខ្ធនូ ចារណ់ផតើមណៅម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១។ 

 
ការទូ្ទាត្ក់្បាររ់ំណាចក់ារង្ហរក្រចាឆំ្ន  ំ ក្ត្ូវបានចាត្ទុ់្រថាជាអត្ថក្រណយាជនរ៍ុគាលិររយៈណពលខ្ល៊ី ណហើយវាក្ត្ូវ

បានរត្ក់្តារងាររនុងឆ្ន មំ្ែលរុគាលិរបានរណក្មើការង្ហរឱ្យក្រុមហ ុន។ 
ការណរើររឭំរក្បាររ់ំណាចអ់ត្៊ីត្ភាពការង្ហរ ក្ត្ូវបានចាត្ថ់ាន រជ់ាអត្ថក្រណយាជនរ៍ុគាលិររយៈណពលម្វង។ រំណុល

ក្បាររ់ឭំរអត្៊ីត្ភាពការង្ហរ ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់តាមត្ថ្មលរចចុរបននថ្នកាត្ពវរិចចម្ែលបានរំណត្ ់     នការយិររណិចឆទ្រាយ    
ការណ៍។ កាត្ពវរិចចណនះណរើត្ណឡើងណៅណពលម្ែលរុគាលិរបានណក្រើការង្ហរឱ្យក្រុមហ ុន ណហើយក្រុមហ ុនរពំឹងថាក្ត្ូវរងរ់នុង
ការយិររណិចឆទ្រាយការណ៍នណពលអនគត្។ ត្ថ្មលរចចុរបននថ្នការណរើររឭំរក្បាររ់ំណាចអ់ត្៊ីត្ភាពការង្ហរ ក្ត្ូវបានរំណត្់
ណដាយណធវើអរបហារណលើចំនួនទ្ឹរក្បារក់្ត្ូវទូ្ទាត្ន់ណពលអនគត្បា នស់្ថម ន ណដាយណយាងណៅតាមសញ្ជញ រណ័ណ ស្ថជ៊ីវរមមម្ែល
ម្គនគុណភាពខ្ពស់ថ្នររូិយរណ័ណ ររស់រំណុលណនះ។ 
 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ខសចរត៊ីសខងេបអំព៊ីខោលការណ៍គណខនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.១៧ ចំណូល និងចំណាយការក្បារ់ 

ចំណូលនិងចំណាយការក្បារព់៊ីឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ម្ែលវាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់ ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់
រនុង “ចំណូលការក្បារ”់ និង “ចំណាយការក្បារ”់ រនុងចំណណញ-ខាត្ ណដាយណក្រើវធិ៊ីស្ថស្រសតការក្បារម់្គនក្រសិទ្ធភាព។ 

វធិ៊ីស្ថស្រសតការក្បារម់្គនក្រសិទ្ធភាព គឺជាវធិ៊ីស្ថស្រសតរនុងការគណនថ្ងលណែើមែររលំស់ថ្នក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុមយួ
ឬរំណុលហិរញ្ញ វត្ថុមយួ និងជាវធិ៊ីស្ថស្រសតរនុងការម្រងម្ចរចំណូលការក្បារ ់ ឬចំណាយការក្បារ ់ ណលើរយៈណពលម្ែលពារ់
ពន័ធ។ អក្តាការក្បារម់្គនក្រសិទ្ធភាព គឺជាអក្តាម្ែលណធវើអរបហារជារម់្សតងចំណពាះការទូ្ទាត្ស់្ថចក់្បារន់ណពលអនគត្ 
បា នស់្ថម ន ឬរង្ហក នថ់្ែទ្ទ្ួលក្បារ ់រនុងរយៈណពលថ្នអាយុកាលបា នស់្ថម នររស់ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ឬរនុងរយៈណពលណាមយួ
ម្ែលខ្ល៊ីជាងណៅតាមការសមក្សរ ចំណពាះត្ថ្មលណយាងសុទ្ធររស់ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ ឬរំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ។ ណៅណពលគណន
អក្តាការក្បារម់្គនក្រសិទ្ធភាព ក្រុមហ ុនបានរត្ក់្តារាល់លរខខ្ណឌ រនុងរិចចសនាទាងំអស់ថ្នឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ និងបាន
រមួរញ្ចូ លនូវរថ្ក្ម ឬរំណណើ នចំណាយនន ម្ែលបានចំណាយណដាយផ្លទ ល់ចំណពាះឧរររណ៍មយួ ណហើយវាជាម្ផនរមយួថ្ន
អក្តាការក្បារម់្គនក្រសិទ្ធភាព រ ុម្នតមនិម្មនជាការខាត្ឥណទាននណពលអនគត្ណទ្។ 

ចំណូលការក្បារក់្ត្ូវបានគណនណដាយអនុវត្តអក្តាការក្បារម់្គនក្រសិទ្ធភាព ចំណពាះត្ថ្មលណយាងែុលររស់ក្ទ្ពយ
សរមមហិរញ្ញ វត្ថុ ណលើរម្លងម្ត្ចំណពាះ៖ 
 
• ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលម្គនការងយចុះត្ថ្មលម្ែលបានទ្ិញ ឬបានរណងកើត្ណឡើង (Purchased or originated 

credit-impaired financial assets – “POCI”) ម្ែលអក្តាការក្បារម់្គនក្រសិទ្ធភាពសក្ម្គរម់្រត្ក្មូវ        
ឥណទានណលើរែំរូង ក្ត្ូវបានអនុវត្តចំណពាះថ្ងលណែើមែររលំស់ររស់ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

• ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលមនិម្មនជា POCI រ ុម្នតបានកាល យជាឥណទានម្ែលម្គនការងយចុះត្ថ្មលមយួម្ផនរធ ំ
(ឬ ‘ែំណារក់ាលទ្៊ី ៣’) ម្ែលចំណូលការក្បារក់្ត្ូវបានគណនណដាយណក្រើអក្តាការក្បារម់្គនក្រសិទ្ធភាព 
ចំណពាះថ្ងលណែើមែររលំស់ររស់វា (ឧ. កាត្រ់ងជាមយួនឹងសំវធិានធនការខាត្ឥណទានរពំឹងទុ្រ)។ 

 
២.១៨ ចំណូលរថ្ក្មខជើងា  

ចំណូលរថ្ក្មណជើងស្ថរក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ជាចំណូល ណៅណពលម្ែលវាបានរំណពញតាមគំរលូរខខ្ណឌ ទាងំអស់ 
(កាត្ពវរិចចថ្នែំណណើ រការក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលយរ ណហើយការក្គរក់្គងក្ត្ូវបានណផទររនុងណពលណវោណាមយួ ឬ ចំណុចថ្នណពលណវោ
ណាមយួ)។ 

រថ្ក្មរនុងែំណណើ រការផតល់ឥណទាន និងរុណរក្រទាន ម្ែលទ្ំនងជាអាចក្ត្ូវបានផតល់ឱ្យ ក្ត្ូវបានពនារ (ជាមយួនឹង
ចំណាយផ្លទ ល់ពារព់ន័ធ) ណហើយចំណូលម្ែលជាម្ផនរថ្នអក្តាការក្បារម់្គនក្រសិទ្ធភាពររស់ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុមយួ ក្ត្ូវ
បានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណដាយណធវើនិយត័្រមមណៅណលើអក្តាការក្បារម់្គនក្រសិទ្ធភាពររស់ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុណនះ។ 
 
២.១៩ ការបងាត្់ត្ួខលេ 

ចំនួនទ្ឹរក្បារជ់ាក្បារណ់រៀលទាងំអស់ ម្ែលបានោត្ក្ត្ដាងណៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ និងរនុងរំណត្់
សម្គា ល់ណផេងៗ ក្ត្ូវបានរងាត្ខ់្ទងព់ានណ់រៀល ណលើរម្លងម្ត្ម្គនការរញ្ជជ រណ់ផេងព៊ីណនះ។ 
 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣. ការបា៉ា ន់ាម នគណខនយយជារ់ល្លរ់ និងការវិនិចឆ័យ 
ក្រុមហ ុនណធវើការបា នស់្ថម ន និងការសនមត្ណដាយគិត្ណៅណលើអនគត្កាល។ តាមនិយមនយ័ លទ្ធផលថ្នការបា ន់

ស្ថម នគណណនយយរក្មណសមើាន ជាមយួនឹងលទ្ធផលជារម់្សតងណាស់។ ណែើមប ៊ីណធវើឱ្យម្គត្ិកាពត័្ម៌្គនថ្នការបា នស់្ថម នកានម់្ត្ម្គន
ភាពលអក្រណសើរណឡើង ធាតុ្អណងរជារោ់រសំ់ខាន់ៗ ម្ែលជាធាតុ្ណធវើឱ្យម្គនការរ ះពាល់ជាស្ថរវនតចំណពាះលទ្ធផល និងស្ថថ ន
ភាពហិរញ្ញ វត្ថុររស់ក្រុមហ ុន ក្ត្ូវបានណធវើណត្សតររភាពង្ហយម្ក្រក្រួលររស់វាចំណពាះរម្ក្មរក្មួលបា រា ម្ម ក្ត្មូលដាឋ ន។ ការបា ន់
ស្ថម ន និងការសនមត្ចំណពាះត្ថ្មលណយាងររស់ក្ទ្ពយសរមម និងរំណុល រនុងឆ្ន ហិំរញ្ញ វត្ថុរនទ រ ់ ក្ត្ូវបានរត្ស់ម្គា ល់ែូចខាង
ណក្កាម៖ 

 
i)  សំវធិានធនការខាត្ឥណទានរពំឹងទុ្រ ចំណពាះក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលវាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់ 

សំវធិានធនការខាត្ឥណទានរពំឹងទុ្រ ចំណពាះក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលវាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់  ត្ក្មូវឱ្យ
ណក្រើក្បាស់គំរសូមុគស្ថម ញ និងការសនមត្ជារោ់រ ់ ចំណពាះលរខខ្ណឌ ណសែឋរិចចនណពលអនគត្ និងលរខណៈររស់ឥណទាន 
(ឧ. លទ្ធភាពម្ែលអត្ិងិជនអាចមនិសងក្បារ ់នងិរណាត លឱ្យម្គនការខាត្រង)់។ 

ការវនិិចឆយ័ជារោ់រម់យួចំនួន រក៏្ត្ូវបានត្ក្មូវណៅរនុងការអនុវត្តត្ក្មវូការគណណនយយសក្ម្គរក់ារវាស់ម្វង ECL 
ផងម្ែរ ែូចជា៖  
 
• ការរណងកើត្ក្រុមក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលម្គនលរខណៈក្សណែៀងាន  រនុងណាលរំណងណែើមប ៊ីវាស់ម្វង ECL 
• ណក្ជើសណរ ើសគំរ ូនិងការសនមត្សមក្សរ សក្ម្គរក់ារវាស់ម្វង ECL 
• ការរំណត្ល់រខណៈវនិិចឆយ័ចំណពាះរំណណើ នហានិភយ័ឥណទានអត្ិងិជន ម្ែលម្គនរំណណើ នហានិភយ័ជាស្ថរវនត 

(“SICR”) 
• អនុវត្តការសនមត្ និងការវភិាគ ណលើលំហូរស្ថចក់្បារន់ណពលអនគត្រពំឹងទុ្រ និងពត័្ម៌្គនម្ែលពាររអំព៊ី

អនគត្ 
• អនុវត្តវធិ៊ីស្ថស្រសតមនិម្មនរណចចរណទ្សចំណពាះ ECL ណដាយពិចារណារម្នថមលរខណៈវនិិចឆយ័ម្ផនរគុណភាពរម្នថម 

សក្ម្គរ ់SICR ចំណពាះឥណទានម្ែលក្ត្ូវបានណរៀរចំណឡើងវញិ ណដាយស្ថរផលរ ះពាល់ថ្ន COVID-19 និងការ
រំណត្ណ់សណារ ៊ីយ ូម្ែលងលឹងក្រូបារ ម្ែលឆលុះរញ្ជច ំងអំព៊ីលរខខ្ណឌ ណសែឋរិចចចុងណក្កាយរំផុត្ ម្ែលរងផលរ ះ
ពាល់ណដាយស្ថរ COVID-19 ម្ែលមនិក្ត្ូវបានរមួរញ្ចូ លណៅរនុងគំរ ូECL ម្ែលម្គនក្ស្ថរ។់ 

 
ii)  អត្ថក្រណយាជនរ៍ុគាលិររយៈណពលម្វងណផេងៗ - ការទូ្ទាត្ក់្បាររ់ំណាចអ់ត្៊ីត្ភាពការង្ហរ 

ត្ថ្មលរចចុរបននថ្នកាត្ពវរិចចការការទូ្ទាត្ក់្បាររ់ំណាចអ់ត្៊ីត្ភាពការង្ហរ អាក្ស័យណៅណលើរតាត មយួចំនួនម្ែលក្ត្ូវ
បានរំណត្ណ់ដាយមូលដាឋ នមយួ ម្ែលណក្រើក្បាស់ការសនមត្មយួចំនួន។ ការសនមត្ម្ែលក្ត្ូវបានណក្រើក្បាស់រនុងការរំណត្់
ចំណាយចុងណក្កាយសក្ម្គរក់ារទូ្ទាត្ក់្បាររ់ំណាចអ់ត្៊ីត្ភាពការង្ហរ រមួម្គន អក្តារម្ក្មរក្មួលរុគាលិរ និងអក្តា         
អរបហារ។ រម្ក្មរក្មួលណាមយួរនុងការសនមត្ទាងំណនះ នឹងណធវើឱ្យម្គនផលរ ះពាល់ណលើត្ថ្មលណយាងររស់កាត្ពវរិចចការទូ្ទាត្់
ក្បាររ់ំណាចអ់ត្៊ីត្ភាពការង្ហរ។ 
 
 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣. ការបា៉ា ន់ាម នគណខនយយជារ់ល្លរ់ និងការវិនិចឆ័យ (ត្) 
iii)  លរខខ្ណឌ ភត្ិសនា 

រនុងការរំណត្ល់រខខ្ណឌ ភត្ិសនា គណៈក្គរក់្គងពិចារណាណៅណលើភាពជារម់្សតង និងលរខខ្ណឌ ទាងំអស់ 
ម្ែលរណងកើត្ឱ្យម្គនការណលើរទ្ឹរចិត្តម្ផនរណសែឋរិចច ណែើមប ៊ីអនុវត្តជណក្មើសរនុងការរនតការជួល ឬជណក្មើសមនិរនតការជួល។ 
ជណក្មើសរនុងការរនតការជួល (ឬ រយៈណពលរនទ រព់៊ីជណក្មើសរញ្ឈរក់ារជួល) ក្ត្ូវបានរមួរញ្ចូ លណៅរនុងលរខខ្ណឌ ភត្ិសនា 
ក្រសិនណរើភត្ិសនាណនះម្គនភាពជារោ់រស់មណហតុ្ផល សក្ម្គរក់ាររនតការជួល (ឬ មនិរញ្ឈរម់្ត្រ ុណណាណ ះ)។ 
 
iv)  ររូិយរណ័ណ ណាល និងររូិយរណ័ណ សក្ម្គររ់ង្ហា ញ 

គណៈក្គរក់្គងបានណធវើការពិចារណាថា ក្បារណ់រៀលជាររូិយវត្ថុម្ែលរង្ហា ញព៊ីឥទ្ធិពលម្ផនរណសែឋរិចចចំណពាះ
ក្រត្ិរត្តិការ ក្ពឹត្តិការណ៍ និងលរខខ្ណឌ ជាមូលដាឋ ន។ រតាត សំខាន់ៗ ជាងណគម្ែលក្បារណ់រៀលក្ត្ូវបានចាត្ទុ់្រជាររូិយរណ័ណ
ណាលរមួម្គន វាជាក្រណភទ្ររូយិរណ័ណ ម្ែលក្ត្ូវបានធនាររណាត លរំណត្ថ់ា ជាររូិយរណ័ណ ម្ែលក្ត្ូវផតល់ឥណទានឱ្យ
អត្ិងិជន ចំណាយរុគាលិរ ក្រភពថ្នការដាររ់ញ្ចូ លមូលធនម្ែលក្រុមហ ុនទ្ទ្លួបានព៊ីការជាវភាគហ ុន និងការម្រងម្ចរ
ភាគោភជូនភាគទុ្និរររស់ក្រុមហ ុន។ ែូចណនះ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុក្ត្ូវបានរង្ហា ញជាក្បារណ់រៀល ម្ែលជាររូិយរណ័ណ
ណាល និងររូិយរណ័ណ សក្ម្គររ់ង្ហា ញររស់ក្រុមហ ុន។ 
 
៤. ាច់ក្បារ់រន៊ុងថ្ដ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
        
រយៈណពលខ្ល៊ី៖        

ក្បារណ់រៀល  ១៦.១៨៧.៦២៨    ២០.៣៨៣.៩៥៦    ៤.០០១.៨៨៦    ៥.០០២.១៩៨  
ក្បារែុ់ោល រអាណមររិ  ៦៨.៩៧៥.៤៧៨    ៨១.៩៣៧.៨១៤    ១៧.០៥២.០៣៤    ២០.១០៧.៤៣៩  
ក្បារប់ាត្  ៤.៤៦៨.៧៨៤    ២.៨៦៣.៨១១    ១.១០៤.៧៦៧    ៧០២.៧៧៦  

  ៨៩.៦៣១.៨៩០    ១០៥.១៨៥.៥៨១    ២២.១៥៨.៦៨៧    ២៥.៨១២.៤១៣  
 

៥. ក្បារ់បខញ្ញ ើ និងការ រ់ក្បារ់ខៅធ្នាោររណាត ល 
រ. វិភាគតាមក្បខភទគណន៊ី 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
        
គណន៊ីទូ្ទាត្ ់  ១៥.៣៧៨.០០០    ២.៦៧៧.៨០៧    ៣.៨០១.៧៣១    ៦៥៧.១៣១  
គណន៊ីចរនត ៣០៥.៤៣១.១៦៣  ៥៦៨.០៤២.០១៩  ៧៥.៥០៨.៣២២  ១៣៩.៣៩៦.៨១៤ 
មូលរក្ត្អាចជួញែូរបាន  ១.៨១៨.៥៥២    ២០០.១៨១    ៤៤៩.៥៨០    ៤៩.១២៤  
 ៣២២.៦២៧.៧១៥  ៥៧០.៩២០.០០៧  ៧៩.៧៥៩.៦៣៣  ១៤០.១០៣.០៦៩ 
 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៥. ក្បារ់បខញ្ញ ើ និងការ រ់ក្បារ់ខៅធ្នាោររណាត ល (ត្) 
រ. វិភាគតាមក្បខភទគណន៊ី (ត្) 

ក្រុមហ ុនបានត្មកល់មូលរក្ត្អាចជួញែូរបាន ចំនួន ៤០០.០០០ ពានណ់រៀល (៣១ ធនូ ២០១៩ ៖ ២០០.០០០ 
ពានណ់រៀល) ណៅធនាររណាត ល ជាក្ទ្ពយរញ្ជច ំសក្ម្គរឥ់ណទានវបិាររូន ៍និងចំនួន ១.២១១.២៥០ ពានណ់រៀលណទ្ៀត្ ជាក្ទ្ពយ
រញ្ជច ំសក្ម្គរណ់សវាណផទរមូលនិធិភាល មៗ (RFT)។ 

 
េ. វិភាគតាមកាលរំណត្់ 

 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
        
រយៈណពលខ្ល៊ី ៣២២.៦២៧.៧១៥  ៥៧០.៩២០.០០៧  ៧៩.៧៥៩.៦៣៣  ១៤០.១០៣.០៦៩ 
រយៈណពលម្វង -  -  -  - 
 ៣២២.៦២៧.៧១៥  ៥៧០.៩២០.០០៧  ៧៩.៧៥៩.៦៣៣  ១៤០.១០៣.០៦៩ 
 
 អក្តាការក្បារក់្រចាឆំ្ន ថំ្នក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការដារក់្បារណ់ៅធនាររណាត ល ម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 
 
 ២០២០  ២០១៩ 
    
គណន៊ីទូ្ទាត្ ់ ០%  ០% 
គណន៊ីចរនត ០%  ០% 
មូលរក្ត្អាចជួញែូរបាន ០,១៨%-១,៩៤%  ០,៦១% 

 
៦. ក្បារ់បខញ្ញ ើ និងការ រ់ក្បារ់ខៅធ្នាោរ 
រ. វិភាគតាមក្បខភទគណន៊ី 

 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
        

ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការដារក់្បារណ់ៅ
ធនាររនុងក្សុរ៖        
គណន៊ីសនេ ំ  ៨៤.៣៣០.៧៩៧    ៤១.៥៩៨.៧០៥    ២០.៨៤៨.១៥៧    ១០.២០៨.២៧១  
គណន៊ីចរនត  ៨៥.៧១៥.៤៦៤    ៣៦.៤៧៣.៤៥២    ២១.១៩០.៤៧៣    ៨.៩៥០.៥៤១  
ក្បាររ់ណញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្ ់ ៦៧.៧៥២.៨៩៣  -  ១៦.៧៤៩.៧៨៩  - 

 ២៣៧.៧៩៩.១៥៤  ៧៨.០៧២.១៥៧  ៥៨.៧៨៨.៤១៩  ១៩.១៥៨.៨១២ 
ែរ៖ សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្

ឥណទានរពឹំងទុ្រ  (១.៨៨៩.៩៦៩)   (៧៨០.៧២១)   (៤៦៧.២៣៦)   (១៩១.៥៨៨) 
  ២៣៥.៩០៩.១៨៥    ៧៧.២៩១.៤៣៦    ៥៨.៣២១.១៨៣    ១៨.៩៦៧.២២៤  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៦. ក្បារ់បខញ្ញ ើ និងការ រ់ក្បារ់ខៅធ្នាោរ (ត្) 
េ. វិភាគតាមកាលរំណត្់ 

 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
        
រយៈណពលខ្ល៊ី ២៣៧.៧៩៩.១៥៤  ៧៨.០៧២.១៥៧  ៥៨.៧៨៨.៤១៩  ១៩.១៥៨.៨១២ 
រយៈណពលម្វង -  -  -  - 
 ២៣៧.៧៩៩.១៥៤  ៧៨.០៧២.១៥៧  ៥៨.៧៨៨.៤១៩  ១៩.១៥៨.៨១២ 
 

អក្តាការក្បារក់្រចាឆំ្ន ថំ្នក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការដារក់្បារណ់ៅធនារ ម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 
 

 ២០២០  ២០១៩ 
    
គណន៊ីសនេ ំ ០% – ១,២០%  ០% – ២,០០% 
គណន៊ីចរនត ០% – ១,៣០%  ០% – ១,៧៥% 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្ ់ ០% – ៣,២៥%  ០% 

 
៧. ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវត្ថ៊ុវាសខ់វងតាមត្ថ្មាសមក្សប រន៊ុងលទធផលលមអិត្ខផសងៗ  

 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
រយៈណពលម្វង        
មូលរក្ត្ម្ែលមិនបានចុះរញ្ជ៊ី         
ការវនិិណយាគរនុងការយិាល័យ 
ឥណទានថ្នរមពុជា ៦០.៦៧៥  ៦១.១២៥  ១៥.០០០  ១៥.០០០ 

 
ក្រុមហ ុនម្គនការវនិិណយាគណៅរនុងការយិាល័យឥណទានរមពុជា (“CBC”) ម្ែលក្ត្ូវបានវាស់ម្វងតាមត្ថ្មលសម

ក្សររនុងលទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗ ណដាយស្ថរវាមនិក្ត្ូវបានកានក់ារស់ក្ម្គរក់ារជួញែូរណទ្ ណហើយក្រុមហ ុនបានណក្ជើសណរ ើស
យរការទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូងជាការទ្ទ្ួលស្ថា ល់ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុតាម FVOCI។ ណនះគឺជាវធិ៊ីស្ថស្រសតរនុងការវនិិណយាគ 
ណហើយក្រុមហ ុនយល់ណ ើញថាការណធើវចំណាត្ថ់ាន រម់្ររណនះ គឺម្គនភាពសមក្សរ។ 

គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ត្ថ្មលសមក្សរថ្នការវនិិណយាគណនះ ម្គនចំនួន ៦០.៦៧៥ ពានណ់រៀល។ 
ភាគោភម្ែលបានទ្ទ្ួលរនុងអំឡុងឆ្ន  ំម្គនចំនួន ៧១.២៨០ ពានណ់រៀល (២០១៩ ៖ ៧១.៥៦៥ ពានណ់រៀល)។ 
មនិម្គនការទ្ទ្ួលស្ថា ល់ចំណណញ/ខាត្ ណៅរនុងលទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗណទ្ ណដាយស្ថរត្ថ្មលសមក្សរររស់វា ម្គន

ចំនួនក្រហារក់្រម្ហលនឹងត្ថ្មលណយាង។ ណៅថ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ មនិម្គនសំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រង ់ ចំណពាះ 
FVOCI ណនះណទ្ ។ 
  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៨. ឥណទាន និងប៊ុខរក្បទានវាសខ់វងតាមថ្ងាខដើមដររលំស ់
 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
        
វាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់        
        
ឥណទានក្រុម ៤៤១.០២៥.៨៣២  ៣៤៧.៤៦៤.៣០២  ១០៩.០២៩.៨៧២  ៨៥.២៦៧.៣១៤ 
ឥណទានរុគាល ២.៩៩៦.៩៧៣.៤៤៧  ២.៧៧៨.៧០៥.១៣១  ៧៤០.៩០៨.១៤៥  ៦៨១.៨៩០.៨៣០ 
ឥណទានរុគាលិរ ២៤.២០៣.៦៣៧  ២០.៦០៣.៦៩៨  ៥.៩៨៣.៥៩៤  ៥.០៥៦.១២២ 
        
ឥណទានែុលសររុ ៣.៤៦២.២០២.៩១៦  ៣.១៤៦.៧៧៣.១៣១  ៨៥៥.៩២១.៦១១  ៧៧២.២១៤.២៦៦ 
        
ែរ៖ សំវធិានធនការខាត្ឥណទាន

រពឹំងទុ្រ (៦៧.៣២៧.៩៩៩)  (៣១.២៩១.២០៦)  (១៦.៦៤៤.៧៤៦)  (៧.៦៧៨.៨២៤) 
ឥណទានសុទ្ធសររុ ៣.៣៩៤.៨៧៤.៩១៧  ៣.១១៥.៤៨១.៩២៥  ៨៣៩.២៧៦.៨៦៥  ៧៦៤.៥៣៥.៤៤២ 
 
រ. សវំិធានធ្នការខាត្ឥណទានរពំឹងទ៊ុរ 

សំវធិានធនការខាត្ឥណទានរពំឹងទុ្រ តាមែំណារក់ាល ម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 
 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 

        
ECL ១២ម្ខ្ (ែំណារក់ាលទ្៊ី១) ៣០.៨២៣.៧០៨   ២៤.៣៧៧.២៦៨   ៧.៦២០.២០០   ៥.៩៨២.១៥២  
ECL ណពញមយួអាយុកាល-មនិងយចុះ

ត្ថ្មលឥណទាន (ែំណារក់ាលទ្៊ី ២)  ៥.១៣២.៧៥៥    ៥៥២.៥៨១    ១.២៦៨.៩១៣    ១៣៥.៦០៣  
ECL ណពញមយួអាយុកាល-ងយចុះត្ថ្មល

ឥណទាន (ែំណារក់ាលទ្៊ី ៣) ៣១.៣៧១.៥៣៦   ៦.៣៦១.៣៥៧   ៧.៧៥៥.៦៣៣   ១.៥៦១.០៦៩  
 ៦៧.៣២៧.៩៩៩  ៣១.២៩១.២០៦  ១៦.៦៤៤.៧៤៦  ៧.៦៧៨.៨២៤ 
 
  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៨. ឥណទាន និងប៊ុខរក្បទានវាសខ់វងតាមថ្ងាខដើមដររលំស ់(ត្) 
េ. វិភាគតាមក្បខភទអាជ៊ីវរមម 

 
គ. វិភាគតាមចំណាត្់ថាន រ់ឥណទាន 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
ឥណទានែណំណើ រការ        
ចំនួនទឹ្រក្បារែុ់ល ៣.២៩៥.៨២៨.១៨៣   ៣.១២៧.៣៥០.០៤៣    ៨១៤.៧៩០.៦៥១    ៧៦៧.៤៤៧.៨៦៤  
ហានិភយ័ថ្នការមនិសងក្បារ ់ ៣.២៩៥.៨២៨.១៨៣   ៣.១២៧.៣៥០.០៤៣    ៨១៤.៧៩០.៦៥១    ៧៦៧.៤៤៧.៨៦៤  
សំវធិានធនការខាត្ឥណទានរពឹំងទុ្រ (៣០.៨២៣.៧០៨)   (២៤.៣៧៧.២៦៨)  (៧.៦២០.២០០)   (៥.៩៨២.១៥២) 
        
ឥណទានណក្កាមែណំណើ រការ        
ចំនួនទឹ្រក្បារែុ់ល  ១០១.១៥២.០៧៧    ៣.៦៤៦.៧៦៦    ២៥.០០៦.៦៩៤    ៨៩៤.៩១២  
ហានិភយ័ថ្នការមនិសងក្បារ ់  ១០១.១៥២.០៧៧    ៣.៦៤៦.៧៦៦    ២៥.០០៦.៦៩៤    ៨៩៤.៩១២  
សំវធិានធនការខាត្ឥណទានរពឹំងទុ្រ  (៥.១៣២.៧៥៥)   (៥៥២.៥៨១)   (១.២៦៨.៩១៣)   (១៣៥.៦០៣) 
        
ឥណទានមិនែណំណើ រការ        
ចំនួនទឹ្រក្បារែុ់ល  ៦៥.២២២.៦៥៦    ១៥.៧៧៦.៣២២    ១៦.១២៤.២៦៦    ៣.៨៧១.៤៩០  
ហានិភយ័ថ្នការមនិសងក្បារ ់  ៦៥.២២២.៦៥៦    ១៥.៧៧៦.៣២២    ១៦.១២៤.២៦៦    ៣.៨៧១.៤៩០  
សំវធិានធនការខាត្ឥណទានរពឹំងទុ្រ (៣១.៣៧១.៥៣៦)   (៦.៣៦១.៣៥៧)  (៧.៧៥៥.៦៣៣)   (១.៥៦១.០៦៩) 
        
        
ឥណទានែុលសររុ ៣.៤៦២.២០២.៩១៦   ៣.១៤៦.៧៧៣.១៣១    ៨៥៥.៩២១.៦១១    ៧៧២.២១៤.២៦៦  
ហានិភយ័ថ្នការមនិសងក្បារ ់ ៣.៤៦២.២០២.៩១៦   ៣.១៤៦.៧៧៣.១៣១    ៨៥៥.៩២១.៦១១    ៧៧២.២១៤.២៦៦  
សំវធិានធនការខាត្ឥណទានរពឹំងទុ្រ  (៦៧.៣២៧.៩៩៩)   (៣១.២៩១.២០៦)   (១៦.៦៤៤.៧៤៦)   (៧.៦៧៨.៨២៤) 

 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 

        
ជំនួញ និងពាណិជជរមម  ៦២៨.៣៥៧.២២៣   ៤៩៣.២៣៤.៣៦៩   ១៥៥.៣៤១.៧១១   ១២១.០៣៩.១០៩ 
ណសវារមម  ៥៦២.១៩១.២២៣   ៤២០.០៩១.៤៩៤   ១៣៨.៩៨៤.២៣៣   ១០៣.០៨៩.៩៣៧ 
ផលិត្រមម  ៤៤.៩៦១.៩៣១   ១៦.៣៥៣.៨៧៥   ១១.១១៥.៤៣៤   ៤.០១៣.២២១ 
ែឹរជញ្ជូ ន  ២០.៣៣២.៩៩៥   ៣៦.៧៥០.៦០៨   ៥.០២៦.៦៩៨   ៩.០១៨.៥៥៤ 
រសិរមម  ៨៨៩.៤១៥.៨៩៣   ១.០៧៥.១១៩.៩៧៩   ២១៩.៨៨០.៣២០   ២៦៣.៨៣៣.១២៥ 
សំណង ់  ១៣៩.៣២៨.៦៦០   ២៩៧.៥៤៦.៦១៩   ៣៤.៤៤៤.៦៦៣   ៧៣.០១៧.៥៧៥ 
ណគហដាឋ ន/ក្គួស្ថរ ១.១៧៧.២០០.០៨៥   ៧៩៨.៣៤៤.២០៤   ២៩១.០២៥.៩៧៩   ១៩៥.៩១២.៦៨៨ 
ណផេងៗ  ៤១៤.៩០៦   ៩.៣៣១.៩៨៣   ១០២.៥៧៣   ២.២៩០.០៥៧ 
ឥណទានែុលសររុ ៣.៤៦២.២០២.៩១៦   ៣.១៤៦.៧៧៣.១៣១    ៨៥៥.៩២១.៦១១    ៧៧២.២១៤.២៦៦  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៨. ឥណទាន និងប៊ុខរក្បទានវាសខ់វងតាមថ្ងាខដើមដររលំស ់(ត្) 
ឃ. វិភាគតាមកាលរំណត្់ឥណទាន 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 

        
មនិណលើស១ឆ្ន  ំ ២៣៣.៨៦២.៣១៩  ២១៧.១៣៥.៦៥៤  ៥៧.៨១៥.១៥៩  ៥៣.២៨៤.៨២៣ 
ណលើស១ឆ្ន  ំនិងមនិណលើស៣ឆ្ន  ំ ១.២១៧.២២៦.៨៩៨  ១.១២៣.៩១២.៥៨៣  ៣០០.៩២១.៣៥៩  ២៧៥.៨០៦.៧៦៩ 
ណលើស៣ឆ្ន  ំនិងមនិណលើស៥ឆ្ន  ំ ១.៦០៧.០៨២.៧៣៦  ១.៦៨២.៣៣០.៣៨១  ៣៩៧.៣០១.០៤៧  ៤១២.៨៤១.៨១១ 
មនិណលើស៥ឆ្ន  ំ ៤០៤.០៣០.៩៦៣  ១២៣.៣៩៤.៥១៣  ៩៩.៨៨៤.០៤៦  ៣០.២៨០.៨៦៣ 
ឥណទានែុលសររុ ៣.៤៦២.២០២.៩១៦  ៣.១៤៦.៧៧៣.១៣១  ៨៥៥.៩២១.៦១១  ៧៧២.២១៤.២៦៦ 
 
ង. វិភាគតាមទំនារ់ទំនង 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 

        
ភាគ៊ីពារព់ន័ធ (រមួរញ្ចូ លទាងំ    

ឥណទានរុគាលិរ)  ២៤.២០៣.៦៣៧    ១៧.៥៩៦.៨៨០    ៥.៩៨៣.៥៩៤    ៤.៣១៨.២៥៣  
ភាគ៊ីមនិពារព់ន័ធ ៣.៤៣៧.៩៩៩.២៧៩   ៣.១២៩.១៧៦.២៥១    ៨៤៩.៩៣៨.០១៧    ៧៦៧.៨៩៦.០១៣  
ឥណទានែុលសររុ ៣.៤៦២.២០២.៩១៦   ៣.១៤៦.៧៧៣.១៣១    ៨៥៥.៩២១.៦១១    ៧៧២.២១៤.២៦៦  

 
ច. វិភាគតាមនិវាសន ា ន 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 

        
និវាសនដាឋ ន ៣.៤៦២.២០២.៩១៦   ៣.១៤៦.៧៧៣.១៣១    ៨៥៥.៩២១.៦១១    ៧៧២.២១៤.២៦៦  
អនិវាសនដាឋ ន -  -  -  - 
ឥណទានែុលសររុ ៣.៤៦២.២០២.៩១៦   ៣.១៤៦.៧៧៣.១៣១    ៨៥៥.៩២១.៦១១    ៧៧២.២១៤.២៦៦  
 
ឆ. វិភាគតាមអក្តាការក្បារ់ 

  ២០២០  ២០១៩ 
     
ឥណទានរយៈណពលខ្ល៊ី  ១១,០០% - ១៨,០០%  ១១,០០% - ១៨,០០% 
ឥណទានរយៈណពលម្វង  ៩,០០% - ១៨,០០%  ៩,៨៧% - ១៨,០០% 
 
 
  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៩. ក្បារ់ត្មកលត់ាមចាប់ខៅធ្នាោររណាត ល 
 

 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 

        
រយៈណពលខ្ល៊ី        

ទុ្នរក្មុងកាត្ពវរិចច ១៩៥.៣៨១.៥៦៥  ១៦៤.៦៦១.៧១៣  ៤៨.៣០១.៩៩៤  ៤០.៤០៧.៧៨២ 
រយៈណពលម្វង        

ក្បារត់្មកល់ធានណលើណែើមទុ្ន ២២.៤៣៧.៧៤០  ២២.៤៣៧.៧៤០  ៥.៥៤៧.០៣១  ៥.៥០៦.១៩៤ 
 ២១៧.៨១៩.៣០៥  ១៨៧.០៩៩.៤៥៣  ៥៣.៨៤៩.០២៥  ៤៥.៩១៣.៩៧៦ 
 
(i) ទុ្នរក្មុងកាត្ពវរិចច 

ទុ្នរក្មុងកាត្ពវរិចចគឺជាទុ្នរក្មុងអរបររម្គ      ម្ែលក្ត្ូវបានគណនតាមអក្តា     ៨%     ថ្នក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់         
អត្ិងិជន។ ទុ្នរក្មុងកាត្ពវរិចចណលើក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ិងិជន មនិម្គនការក្បារណ់ទ្។ 

 
(ii) ក្បារត់្មកល់ធានណលើណែើមទុ្ន 

ណយាងតាមក្រកាសណលខ្ ធ៧-០១-១៦៣ក្រ.រ. ចុះថ្ងៃទ្៊ី១៣ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០០៧ ណចញណដាយធនាររណាត ល សត៊ីព៊ី 
“ការផតល់អាជ្ារណ័ណ ែល់ក្គឹះស្ថថ នម៊ីក្រូហិរញ្ញ វត្ថុទ្ទ្ួលក្បាររ់ណញ្ញ ើ” ត្ក្មូវឱ្យក្រុមហ ុនត្មកល់ក្បារច់ំនួន ១០% ថ្នណែើមទុ្នចុះ
រញ្ជ ៊ីររស់ខ្លួន ជាក្បារត់្មកល់ធានណលើណែើមទុ្នណៅធនាររណាត ល។ ក្បារត់្មកល់ណនះមនិសក្ម្គរណ់ក្រើក្បាស់រនុងក្រត្ិរត្តិការ
ក្រចាថំ្ងៃររស់ក្រុមហ ុនណទ្ ណហើយនឹងក្ត្ូវរងវិលឱ្យក្រុមហ ុនវញិ ណៅណពលម្ែលក្រុមហ ុនសម័ក្គចិត្តរញ្ចរក់្រត្ិរត្តិការអាជ៊ីវរមម
ររស់ខ្លួនណៅរនុងក្រណទ្សរមពុជា។ 
 
អក្តាការក្បារក់្រចាឆំ្ន ៖ំ 
 ២០២០  ២០១៩ 
    
ក្បារត់្មកល់ធានណលើណែើមទុ្ន ៣%  ៣% 
ទុ្នរក្មុងកាត្ពវរិចច ០%  ០% 

 
  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១០. ក្ទពយសមបត្តិ និងបរកិាេ រ 
 

រយៈខពលខវង 

សង្ហា រមិ និង
បរកិាេ រ

ការោិលយ័  ោនយនត  បរកិាេ ររ៊ុំពយទូ័រ  

ការខរលមអ 
ក្ទពយជួល  សរ ៊ុប 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល 
          
ខៅថ្ងៃទ៊ី០១ ខេមររា ឆ្ន ២ំ០១៩          
ថ្ងលណែើម ៣.១២០.៥១១  ១២.៥៩៤.៦៨៧  ៧.៦០៧.១០៣  ១.៣៨៧.៥០០  ២៤.៧០៩.៨០១ 
រលំស់រងារ (២.២៥៧.២៩២)  (១០.៣៦៨.៤៧៧)  (៤.៩៩៩.៧៣៩)  (៥៣៩.៧៥៣)  (១៨.១៦៥.២៦១) 
ត្ថ្មលចុះរញ្ជ ៊ីសុទ្ធ ៨៦៣.២១៩  ២.២២៦.២១០  ២.៦០៧.៣៦៤  ៨៤៧.៧៤៧  ៦.៥៤៤.៥៤០ 
គិត្ជាែុោល រអាណមររិ ២១៤.៨៣៨  ៥៥៤.០៥៩  ៦៤៨.៩២១  ២១០.៩៨៧  ១.៦២៨.៨០៥ 
          
សក្ាបដ់ំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្ន ូ    
ឆ្ន ២ំ០១៩          

ត្ថ្មលចុះរញ្ជ ៊ីសុទ្ធណែើមក្ា ៨៦៣.២១៩  ២.២២៦.២១០  ២.៦០៧.៣៦៤  ៨៤៧.៧៤៧  ៦.៥៤៤.៥៤០ 
រម្នថម ៧០៦.៨៧៧  ៦១៥.៩០២  ៤.១៥០.០៨០  ២១២.៧៥៦  ៥.៦៨៥.៦១៥ 
លរណ់ចញ -  -  (៧.៣៤៩)  -  (៧.៣៤៩) 
រលំស់ (៤៧៦.៧២៤)  (១.៣៥៣.៩៥១)  (២.៣៤១.៤៨៩)  (២០៩.៣៩១)  (៤.៣៨១.៥៥៥) 
ត្ថ្មលចុះរញ្ជ ៊ីសុទ្ធចុងក្ា ១.០៩៣.៣៧២  ១.៤៨៨.១៦១  ៤.៤០៨.៦០៦  ៨៥១.១១២  ៧.៨៤១.២៥១ 
          
ខៅថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩          
ថ្ងលណែើម ៣.៨០១.៩៧៨  ១៣.១៦៨.៦៩៧  ១១.៥១៤.៩២០  ១.៦០០.២៥៦  ៣០.០៨៥.៨៥១ 
រលំស់រងារ (២.៧០៨.៦០៦)  (១១.៦៨០.៥៣៦)  (៧.១០៦.៣១៤)  (៧៤៩.១៤៤)  (២២.២៤៤.៦០០) 
ត្ថ្មលចុះរញ្ជ ៊ីសុទ្ធ  ១.០៩៣.៣៧២    ១.៤៨៨.១៦១    ៤.៤០៨.៦០៦    ៨៥១.១១២    ៧.៨៤១.២៥១  
គិត្ជាែុោល រអាណមររិ ២៦៨.៣១២  ៣៦៥.១៩៣  ១.០៨១.៨៦៧  ២០៨.៨៦១  ១.៩២៤.២៣៣ 
          
សក្ាបដ់ំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្ន ូ    
ឆ្ន ២ំ០២០          

ត្ថ្មលចុះរញ្ជ ៊ីសុទ្ធណែើមក្ា ១.០៩៣.៣៧២  ១.៤៨៨.១៦១  ៤.៤០៨.៦០៦  ៨៥១.១១២  ៧.៨៤១.២៥១ 
រម្នថម ៥២៥.២៣៣  ៧២៧.២៣៩  ២.៥៧៤.៧០១  ១០៤.៣៤១  ៣.៩៣១.៥១៤ 
លរណ់ចញ (៤០៨)  -  (៨៦៧)  -  (១.២៧៥) 
រលំស់ (៥៦៣.៤១២)  (៧៦៦.៨២២)  (២.៦៦០.៣២៨)  (២៤០.៧៧០)  (៤.២៣១.៣៣២) 
ត្ថ្មលចុះរញ្ជ ៊ីសុទ្ធចុងក្ា ១.០៥៤.៧៨៥  ១.៤៤៨.៥៧៨  ៤.៣២២.១១២  ៧១៤.៦៨៣  ៧.៥៤០.១៥៨ 
          
ខៅថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០          
ថ្ងលណែើម ៤.១៦៤.៨៣១  ១៣.៤៥១.២៩៤  ១៣.៥៨៥.០៦៩  ១.៦៤៣.៨៤៦  ៣២.៨៤៥.០៤០ 
រលំស់រងារ (៣.១១០.០៤៦)  (១២.០០២.៧១៦)  (៩.២៦២.៩៥៧)  (៩២៩.១៦៣)  (២៥.៣០៤.៨៨២) 
ត្ថ្មលចុះរញ្ជ ៊ីសុទ្ធ ១.០៥៤.៧៨៥  ១.៤៤៨.៥៧៨  ៤.៣២២.១១២  ៧១៤.៦៨៣  ៧.៥៤០.១៥៨ 
គិត្ជាែុោល រអាណមររិ ២៦០.៧៦៣  ៣៥៨.១១៦  ១.០៦៨.៥០៧  ១៧៦.៦៨៣  ១.៨៦៤.០៦៩ 

  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១១. ភត្ិសនា 
រំណត្ស់ម្គា ល់ណនះផតល់នូវពត័្ម៌្គនអំព៊ីភត្ិសនា ម្ែលក្រុមហ ុនជាភាគ៊ីអនរជួល។ 
ក្រុមហ ុនជួលអារមយួចំនួនសក្ម្គរណ់ធវើក្រត្ិរត្តិការជាការយិាល័យរណាត ល និងការយិាល័យស្ថខា។ ជាទូ្ណៅ 

រិចចសនាជួលក្ត្ូវបានណធវើណឡើងសក្ម្គររ់យៈណពលរំណត្ច់ារព់៊ី១ឆ្ន រំហូត្ែល់១២ឆ្ន ។ំ ភត្ិសនាទាងំណនះម្គនងិរណវោជួល 
ឃ្លល ម្ែលរញ្ជជ រព់៊ីការណឡើងថ្ងល និងសិទ្ធិរនតរិចចសនាខុ្សៗាន ។ ចំណពាះការរនតរិចចសនាជាងម៊ី លរខខ្ណឌ ថ្នភត្ិសនាទាងំ
ណនះក្ត្ូវបានចរចាណឡើងវញិ។ 

 
(រ) ចំនួនទ្ឹរក្បារម់្ែលបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណៅរនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុ  

 

 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
        
ក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គនសិទ្ធិណក្រើក្បាស់ 

(រយៈណពលម្វង)        
អារ   ២០.៦៨៧.៩៤៥    ១៩.៦៦៧.៥០៨    ៥.១១៤.៤៤៩    ៤.៨២៦.៣៨២  
  ២០.៦៨៧.៩៤៥    ១៩.៦៦៧.៥០៨    ៥.១១៤.៤៤៩    ៤.៨២៦.៣៨២  
រំណុលភតិ្សនា        
រយៈណពលខ្ល៊ី  ៧.០៨៨.០៦២    ៤.៣២១.០៩៧    ១.៧៥២.៣០២    ១.០៦០.៣៩២  
រយៈណពលម្វង  ១១.១៤១.១០៣    ១៤.២៨០.៩៣៤    ២.៧៥៤.២៩០    ៣.៥០៤.៥២៤  
  ១៨.២២៩.១៦៥    ១៨.៦០២.០៣១    ៤.៥០៦.៥៩២    ៤.៥៦៤.៩១៦  

 
ការរម្នថមក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គនសិទ្ធិណក្រើក្បាស់រនុងអំឡុងឆ្ន  ំ ម្គនចំនួន ៨.២១៨.៤៩៤ ពានណ់រៀល (២០១៩ ៖ 

៥.៦៦៦.១៩៨ ពានណ់រៀល)។ 
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១១. ភត្ិសនា (ត្) 
(ខ្) ចំនួនទ្ឹរក្បារម់្ែលបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណៅរនុងរបាយការណ៍ចំណណញ-ខាត្ 

 

 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
        
រលំស់ក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គនសិទ្ធិណក្រើក្បាស់        
អារ (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២៩)  ៥.៣៧៨.៩២២   ៥.៥៣១.៤៦៦    ១.៣១៩.៣៣៣   ១.៣៦៥.១២០  
ចំណាយការក្បារ ់(រំណត្ស់ម្គា ល់ ២៥)  ១.២៧៦.៥៧២    ១.៣៨០.៨១៨    ៣១៣.១១៦    ៣៤០.៧៧៤  
        
ចំណាយពារព់ន័ធនឹងភតិ្សនារយៈណពលខ្ល៊ី និង

ភតិ្សនាក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គនត្ថ្មលទារ   
(រមួរញ្ចូ លរនុងចំណាយក្រតិ្រត្តិការ) 
(រំណត្ស់ម្គា ល់ ៣០)  ៥.១៦៥.៤៥៤   ៣.៣៨៤.៥៤៤   ១.២៦៦.៩៧៤   ៨៣៥.២៧៧  

        
ចំណាយសររុពារព់័នធនឹងភតិ្សនា  ១១.៨២០.៩៤៨    ១០.២៩៦.៨២៨    ២.៨៩៩.៤២៣    ២.៥៤១.១៧១  

 
លំហូរស្ថចក់្បារស់ររុថ្នភត្ិសនា សក្ម្គរែ់ំណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ម្គនចំនួន ១១.២២៣.៥៥៨ 

ពានណ់រៀល (២០១៩ ៖ ៩.០៤២.២០៦ ពានណ់រៀល)។ 
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១២.  ក្ទពយសរមមអរបូ៊ី 

រយៈខពលខវង 
រមមវិធ្៊ី និង 
អាជ្ាប័ណណ   

ការង្ហររំព៊ុង
ដំខណើ រការ  សរ ៊ុប 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល 

      
ខៅថ្ងៃទ៊ី០១ ខេមររា ឆ្ន ២ំ០១៩      
ថ្ងលណែើម ៤.១៨០.២៣៤  ៩១០.៧៩២  ៥.០៩១.០២៦ 
រលំស់រងារ (៥៨៥.២១៧)  -  (៥៨៥.២១៧) 
ត្ថ្មលចុះរញ្ជ ៊ីសុទ្ធ ៣.៥៩៥.០១៧  ៩១០.៧៩២  ៤.៥០៥.៨០៩ 
គិត្ជាែុោល រអាណមររិ ៨៩៤.៧២៨  ២២៦.៦៧៨  ១.១២១.៤០៦ 
      
សក្ាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩      
ត្ថ្មលចុះរញ្ជ ៊ីសុទ្ធណែើមក្ា ៣.៥៩៥.០១៧  ៩១០.៧៩២  ៤.៥០៥.៨០៩ 
រម្នថម ៣៤៩.៧៤៨  ៦៣៨.៧៣០  ៩៨៨.៤៧៨ 
ណផទរ ៥៨២.៥៩៨  (៥៨២.៥៩៨)  - 
រលំស់ (៣៩៤.០៦២)  -  (៣៩៤.០៦២) 
ត្ថ្មលចុះរញ្ជ ៊ីសុទ្ធចុងក្ា ៤.១៣៣.៣០១  ៩៦៦.៩២៤  ៥.១០០.២២៥ 
      
ខៅថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩      
ថ្ងលណែើម ៥.១១២.៥៨០  ៩៦៦.៩២៤  ៦.០៧៩.៥០៤ 
រលំស់រងារ (៩៧៩.២៧៩)  -  (៩៧៩.២៧៩) 
ត្ថ្មលចុះរញ្ជ ៊ីសុទ្ធ ៤.១៣៣.៣០១  ៩៦៦.៩២៤  ៥.១០០.២២៥ 
គិត្ជាែុោល រអាណមររិ ១.០១៤.៣០៧  ២៣៧.២៨២  ១.២៥១.៥៨៩ 
      
សក្ាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០      
ត្ថ្មលចុះរញ្ជ ៊ីសុទ្ធណែើមក្ា ៤.១៣៣.៣០១  ៩៦៦.៩២៤  ៥.១០០.២២៥ 
រម្នថម  ២៤៨.៣៣៤    ១.៣៩៥.៣២៨    ១.៦៤៣.៦៦២  
ណផទរ  ៩៦៦.៩២៣    (៩៦៦.៩២៣)   -    
ជក្មះណចញព៊ីរញ្ជ ៊ី  (៨២៦)   -      (៨២៦) 
រលំស់  (៦៣៣.៣៦២)   -      (៦៣៣.៣៦២) 
ត្ថ្មលចុះរញ្ជ ៊ីសុទ្ធចុងក្ា  ៤.៧១៤.៣៧០    ១.៣៩៥.៣២៩    ៦.១០៩.៦៩៩  
      
ខៅថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០      
ថ្ងលណែើម  ៦.១៥៦.៩៨៩    ១.៣៩៥.៣២៩    ៧.៥៥២.៣១៨  
រលំស់រងារ  (១.៤៤២.៦១៩)   -      (១.៤៤២.៦១៩) 
ត្ថ្មលចុះរញ្ជ ៊ីសុទ្ធ  ៤.៧១៤.៣៧០    ១.៣៩៥.៣២៩    ៦.១០៩.៦៩៩  
គិត្ជាែុោល រអាណមររិ  ១.១៦៥.៤៨០    ៣៤៤.៩៥២    ១.៥១០.៤៣២  
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១៣. ពនធពនារក្ទពយសរមម 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 

        
រយៈណពលម្វង        
ពនធពនារក្ទ្ពយសរមម ២៩.៥៨៦.៨៩៤  ៩.១២៧.២៦១  ៧.៣១៤.៤៣៦  ២.២៣៩.៨១៩ 
រំណុលពនធពនារ (៤.១៣៧.៥៨៩)  -  (១.០២២.៨៩០)  - 
ពនធពនារក្ទ្ពយសរមមសុទ្ធ ២៥.៤៤៩.៣០៥  ៩.១២៧.២៦១  ៦.២៩១.៥៤៦  ២.២៣៩.៨១៩ 

 
រម្ក្មរក្មួលពនធពនារក្ទ្ពយសរមមសុទ្ធ រនុងអំឡុងឆ្ន  ំម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 

 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
        
ណៅថ្ងៃទ្៊ី០១ ម្ខ្មររា ៩.១២៧.២៦១  ៧.៥៨១.៨៩៤  ២.២៣៩.៨១៩  ១.៨៨៦.៩៨២ 
រត្ក់្តាជារនទុររនុងចំណណញ-ខាត្  

(រំណត្ស់ម្គា ល់ ៣១(រ)) ១៦.៣២២.០៤៤  ១.៥៤៥.៣៦៧  ៤.០០៣.៤៤៥  ៣៨១.៣៨៤ 
លណមអៀងព៊ីការរតូរររិូយរណ័ណ  -  -  ៤៨.២៨២  (២៨.៥៤៧) 
ណៅថ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ២៥.៤៤៩.៣០៥  ៩.១២៧.២៦១  ៦.២៩១.៥៤៦  ២.២៣៩.៨១៩ 

 
រ. ពនធពនារក្ទពយសរមម 

 

 

ខាត្ព៊ីការ
ងយច៊ុោះត្ថ្មា  

រថ្ក្មឥណទាន
មិនទាន់រលំស់  

បំណ៊ុ ល 
ភត្ិសនា  រលំស់ពខនាឿន  ចំណាយបងារ  ខផសងៗ  សរ ៊ុប 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល 
              
ណៅថ្ងៃទ្៊ី០១ ម្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០១៩ ៣.៩៤២.៨៣៧   -      -      ២០៧.៦៦៦   ២.៨២៨.៨១៩  ៦០២.៥៧២  ៧.៥៨១.៨៩៤ 
រត្ក់្តាជា(រនទុរ)/ឥណទាន 

រនុងចំណណញ-ខាត្ ២.៦៧៦.៦០៤   -      -      (២៥.២៤០)  (៨៥៣.៨២៥)  (២៥២.១៧២)  ១.៥៤៥.៣៦៧ 
ណៅថ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ៦.៦១៩.៤៤១    -      -      ១៨២.៤២៦    ១.៩៧៤.៩៩៤    ៣៥០.៤០០    ៩.១២៧.២៦១  
គិត្ជាែុោល រអាណមររិ  ១.៦២៤.៤០៣    -      -      ៤៤.៧៦៧    ៤៨៤.៦៦១    ៨៥.៩៨៨    ២.២៣៩.៨១៩  
              
ណៅថ្ងៃទ្៊ី០១ ម្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២០  ៦.៦១៩.៤៤១    -      -      ១៨២.៤២៦    ១.៩៧៤.៩៩៤    ៣៥០.៤០០    ៩.១២៧.២៦១  
រត្ក់្តាជា(រនទុរ)/ឥណទាន 

រនុងចំណណញ-ខាត្  ៤.០១០.០៩៥   ១២.៣៤៩.៤៥៩   ៣.៦៤៥.៨៣៣    (២៨.៣៥៦)   ២៦៦.៤៨៧    ២១៦.១១៥   ២០.៤៥៩.៦៣៣ 
ណៅថ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  ១០.៦២៩.៥៣៦   ១២.៣៤៩.៤៥៩   ៣.៦៤៥.៨៣៣    ១៥៤.០៧០    ២.២៤១.៤៨១    ៥៦៦.៥១៥   ២៩.៥៨៦.៨៩៤ 
គិត្ជាែុោល រអាណមររិ  ២.៦២៧.៨២១   ៣.០៥៣.០១៩   ៩០១.៣១៨    ៣៨.០៨៩    ៥៥៤.១៣៦    ១៤០.០៥៣   ៧.៣១៤.៤៣៦   
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១៣. ពនធពនារក្ទពយសរមម (ត្) 
េ. បំណ៊ុ លពនធពនារ 

 

ក្ទពយសរមមខដល
ានសទិធិខក្បើក្បាស ់  សរ ៊ុប 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល 

    
ណៅថ្ងៃទ្៊ី០១ ម្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០១៩ -  - 
រត្ក់្តាជា(រនទុរ)/ឥណទាន រនុងចំណណញ-ខាត្ -  - 
ណៅថ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ -  - 
គិត្ជាែុោល រអាណមររិ -  - 
    
ណៅថ្ងៃទ្៊ី០១ ម្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២០ -  - 
រត្ក់្តាជា(រនទុរ)/ឥណទាន រនុងចំណណញ-ខាត្  ៤.១៣៧.៥៨៩    ៤.១៣៧.៥៨៩  
ណៅថ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  ៤.១៣៧.៥៨៩    ៤.១៣៧.៥៨៩  
គិត្ជាែុោល រអាណមររិ  ១.០២២.៨៩០    ១.០២២.៨៩០  
 
១៤. ក្ទពយសរមមខផសងៗ 
 

 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 

        
គណន៊ីអតិ្ងិជន ២.៨១០.៧៤១  ៥.៧៩៤.១៦៥  ៦៩៤.៨៦៨  ១.៤២១.៨៨១ 
ចំណាយរងមុ់ន ៥.៧៧៩.២៤៤  ៥.៤៥៤.៨២២  ១.៤២៨.៧៣៨  ១.៣៣៨.៦០៧ 
ក្បាររ់រស់ក្ម្គរក់ារជួល

ការយិាល័យ និងជួលផទះ ៤៣៧.០៩០  ៦១៧.១៩២  ១០៨.០៥៧  ១៥១.៤៥៨ 
សម្គភ រផាត្ផ់ាង់ ៩៥.៦២៩  ២៣២.០៤១  ២៣.៦៤១  ៥៦.៩៤៣ 
ណផេងៗ ៤.៥០១.២៨១  ៣.២៣៣.៣៨២  ១.១១២.៨០១  ៧៩៣.៤៦៨ 
 ១៣.៦២៣.៩៨៥   ១៥.៣៣១.៦០២   ៣.៣៦៨.១០៥   ៣.៧៦២.៣៥៧  
 

 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 

        
រយៈណពលខ្ល៊ី ១៣.៣៥៧.១៤៤  ១៤.៧១៤.៤១០  ៣.៣០២.១៣៧  ៣.៦១០.៨៩៩ 
រយៈណពលម្វង ២៦៦.៨៤១  ៦១៧.១៩២  ៦៥.៩៦៨  ១៥១.៤៥៨ 
 ១៣.៦២៣.៩៨៥  ១៥.៣៣១.៦០២  ៣.៣៦៨.១០៥  ៣.៧៦២.៣៥៧ 
 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១៥. ក្បារ់បខញ្ញ ើរបសធ់្នាោរ និងក្គឹោះាថ នហរិញ្ញវត្ថ៊ុខផសងៗ 
 

 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 

        
ក្បាររ់ណញ្ញ ើសនេ ំ ១.៤៤៣.០៤០  ៧៣៧.៧៥០  ៣៥៦.៧៤៧  ១៨១.០៤៣ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្ ់ ១២៩.៩៩១.៣៦៥  ៩០.១៧៧.០២២  ៣២.១៣៦.៣០៨  ២២.១២៩.៣៣១ 
 ១៣១.៤៣៤.៤០៥  ៩០.៩១៤.៧៧២  ៣២.៤៩៣.០៥៥  ២២.៣១០.៣៧៤ 
        
រងារការក្បារ់ក្តូ្វរង់ ២.៧៩៨.១៩៩  ២.២២០.៣៥៩  ៦៩១.៧៦៧  ៥៤៤.៨៧៣ 
 ១៣៤.២៣២.៦០៤  ៩៣.១៣៥.១៣១  ៣៣.១៨៤.៨២២  ២២.៨៥៥.២៤៧ 

 
រ. វិភាគតាមកាលរំណត្់ 

 

 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 

        
រយៈណពលខ្ល៊ី ១២៩.៣៦៣.២៩៧  ៩៣.១៣៥.១៣១  ៣១.៩៨១.០៣៨  ២២.៨៥៥.២៤៧ 
រយៈណពលម្វង ៤.៨៦៩.៣០៧  -  ១.២០៣.៧៨៤  - 
 ១៣៤.២៣២.៦០៤  ៩៣.១៣៥.១៣១  ៣៣.១៨៤.៨២២  ២២.៨៥៥.២៤៧ 

 
េ. វិភាគតាមអក្តាការក្បារ់ 

 
 ២០២០  ២០១៩ 
    
ក្បាររ់ណញ្ញ ើសនេ ំ ១,០០%  ៥,០០% 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្ ់ ២,៥០%-៦,៥០%  ៣,០០%-៦,៥០% 

 
 

  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
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១៦. ក្បារ់បខញ្ញ ើរបសអ់ត្ិងិជន 
 

 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 

        
ក្បាររ់ណញ្ញ ើសនេ ំ ១៦៧.១២០.៩៩២  ១៦៥.៣១០.៧៦៦  ៤១.៣១៥.៤៥០  ៤០.៥៦៧.០៥៩ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្ ់ ១.៨២០.៦៣៥.៨៣០  ១.៥៧១.៤៤១.៣១៦  ៤៥០.០៩៥.៣៨៤  ៣៨៥.៦២៩.៧៧១ 
 ១.៩៨៧.៧៥៦.៨២២  ១.៧៣៦.៧៥២.០៨២  ៤៩១.៤១០.៨៣៤  ៤២៦.១៩៦.៨៣០ 
        
រងារការក្បារ់ក្តូ្វរង់ ៤៦.២១១.១៤០  ៣៥.០៨៣.២៧៩  ១១.៤២៤.២៦២  ៨.៦០៩.៣៩៣ 
 ២.០៣៣.៩៦៧.៩៦២  ១.៧៧១.៨៣៥.៣៦១  ៥០២.៨៣៥.០៩៦  ៤៣៤.៨០៦.២២៣ 
 
រ. វិភាគតាមកាលរំណត្់ 

 

 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 

        
រយៈណពលខ្ល៊ី ១.៧៣៦.៨០៤.៦៦០  ១.២១១.៦៤២.៣៧១  ៤២៩.៣៧០.៧៤៤  ២៩៧.៣៣៥.៥៥១ 
រយៈណពលម្វង ២៩៧.១៦៣.៣០២  ៥៦០.១៩២.៩៩០  ៧៣.៤៦៤.៣៥២  ១៣៧.៤៧០.៦៧២ 
 ២.០៣៣.៩៦៧.៩៦២  ១.៧៧១.៨៣៥.៣៦១  ៥០២.៨៣៥.០៩៦  ៤៣៤.៨០៦.២២៣ 
 
េ. វិភាគតាមអក្តាការក្បារ់ 

 
 ២០២០  ២០១៩ 
    
ក្បាររ់ណញ្ញ ើសនេ ំ ៣,០០%-៥,០០%  ១,០០%-៥,០០% 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្ ់ ៣,៥០%-១០,៥០%  ៣,២៥%-១២,០០% 

 
  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
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១៧.  ក្បារ់រមា៊ី 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
ក្បាររ់មច៊ីរយៈណពលខ្ល៊ី        

ឥណទានវបិាររូន ៍ -  ១.៧៤៦.២៩៩  -  ៤២៨.៥៤០ 
ក្បាររ់មច៊ីរយៈណពលខ្ល៊ីណផេងៗ ៥១៨.១៤៨.១៣៦  ៤៨៤.២២៥.៤៤១  ១២៨.០៩៥.៩៥៥  ១១៨.៨២៨.៣២៨ 
 ៥១៨.១៤៨.១៣៦  ៤៨៥.៩៧១.៧៤០  ១២៨.០៩៥.៩៥៥  ១១៩.២៥៦.៨៦៨ 

        
ក្បាររ់មច៊ីរយៈណពលម្វង ៥៦៥.១៣៨.១៩៤  ៩៤០.៤៨៧.៨៥១  ១៣៩.៧១២.៧៧៩  ២៣០.៧៩៤.៥៦៥ 

 ១.០៨៣.២៨៦.៣៣០  ១.៤២៦.៤៥៩.៥៩១  ២៦៧.៨០៨.៧៣៤  ៣៥០.០៥១.៤៣៣ 
 

រនុងអំឡុងឆ្ន កំ្រុមហ ុនបានទ្ទ្ួលក្បាររ់មច៊ីរម្នថមចំនួន ២៤៧.៧៦៩.១៣៣ពានណ់រៀល (៦០.៧៧២.៤១៤ ែុោល រ 
អាណមររិ)។ អក្តាការក្បារក់្រចាឆំ្ន សំថិត្ណៅរនុងចណនល ះព៊ី ៤,៧១% ណៅ ៨,៧២% (២០១៩ ៖ ២,៥៥% ណៅ ៩,៨៨%)។ 

ក្បាររ់មច៊ីទាងំអស់មនិម្គនការធានណទ្។ 
 
១៨. មូលបក្ត្បំណ៊ុ ល 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
        
រយៈណពលខ្ល៊ី ១.២១៧.៤៥៩  ១.២២៤.៥៤៨   ៣០០.៩៧៩    ៣០០.៥០២  
រយៈណពលម្វង ៨០.១៣២.៨៣៨  ៨០.៥៣១.៣៥១   ១៩.៨១០.៣៤៣    ១៩.៧៦២.២៩៥  

 ៨១.៣៥០.២៩៧  ៨១.៧៥៥.៨៩៩   ២០.១១១.៣២២    ២០.០៦២.៧៩៧  
 

ក្រុមហ ុនបានណចញផាយសញ្ជញ រណណ ស្ថជ៊ីវរមមក្ត្ូវរង ់ណៅថ្ងៃទ្៊ី២៦ ម្ខ្ណមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៩ ម្ែលម្គនត្ថ្មលជាទ្ឹរ
ក្បារច់ំនួន ៨០.០០០.០០០ ពានណ់រៀល និងម្គនរយៈណពលរំណត្រ់៊ីឆ្ន ។ំ សញ្ជញ រណណ ទាងំណនះក្ត្ូវបានម្រងម្ចរជាព៊ីរក្រណភទ្ 
គឺជាសញ្ជញ រណណ ម្ែលាម នការការពារហានិភយ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  ម្ែលម្គនអក្តាគូរ ុង៩%រនុងមយួឆ្ន  ំ និងសញ្ជញ រណណ
ម្ែលម្គនការការពារហានិភយ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  ម្ែលម្គនអក្តាគូរ ុង៨%រនុងមយួឆ្ន ។ំ 
 
  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១៩. បំណ៊ុ លពនធខលើក្បារ់ចំណូលរន៊ុងក្ោ 
 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
        
ណៅថ្ងៃទ្៊ី០១ ម្ខ្មររា  ១៣.៦២១.១៨៧    ២០.៥២៣.៩៣៣    ៣.៣៤២.៦២៣    ៥.១០៧.៩៩៧  
ចំណាយពនធណលើក្បារ់ចំណូល 

(រំណត្ស់ម្គា ល់ ៣១(រ)) ៤៨.២០៩.៧៩៦   ១៨.៨១១.៤៣៩   ១១.៨២៤.៨២២   ៤.៦៤២.៥០៧  
ពនធណលើក្បារចំ់ណូលបានរង ់  (១៣.៩៣១.២៩៩)   (២៥.៧១៤.១៨៥)   (៣.៤១៧.០៤៧)   (៦.៣៤៦.០៤៨) 
លណមអៀងព៊ីការរតូរររិូយរណ័ណ   -      -     ៩១.៣០៤     (៦១.៨៣៣) 
ណៅថ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ៤៧.៨៩៩.៦៨៤   ១៣.៦២១.១៨៧   ១១.៨៤១.៧០២   ៣.៣៤២.៦២៣  

 
២០. អត្ថក្បខោជន៍ប៊ុគាលរិ 

 

 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
        
សំវធិានធនការទូ្ទាត្់ក្បារ់

រំណាចអ់ត្៊ីត្ភាពការង្ហរ៖        
រយៈណពលខ្ល៊ី  ១៩៩.៦៤៩    -      ៤៩.៣៥៧    -    
រយៈណពលម្វង  ២.៤៥០.៦៧៦    ២.៨៥០.៦៧២    ៦០៥.៨៥៣    ៦៩៩.៥៥១  
  ២.៦៥០.៣២៥    ២.៨៥០.៦៧២    ៦៥៥.២១០    ៦៩៩.៥៥១  
 
២១. បំណ៊ុ លខផសងៗ 
 

 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 

        
ក្បាររ់ង្ហវ ន ់និងក្បារណ់លើរទឹ្រចិត្ត

រុគាលិរ ២៣.៦៦៨.៨២៦  ២២.៣៧៩.០១៨  ៥.៨៥១.៣៧៨  ៥.៤៩១.៧៨៤ 
រងារចំណាយ ១.៩៩៦.៤៨១  ១.៦០៨.៤២៥  ៤៩៣.៥៦៨  ៣៩៤.៧០៦ 
ពនធក្តូ្វរង់ ១.៩៩០.៧៣៤  ២.០៥៨.៦៩០  ៤៩២.១៤៧  ៥០៥.២០០ 
ណផេងៗ ៦.៦៤៣.១៤៧  ៤.៨០៦.៦១២  ១.៦៤២.៣១០  ១.១៧៩.៥៣៧ 

 ៣៤.២៩៩.១៨៨  ៣០.៨៥២.៧៤៥  ៨.៤៧៩.៤០៣  ៧.៥៧១.២២៧ 
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២១. បំណ៊ុ លខផសងៗ (ត្) 

 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 

        
រយៈណពលខ្ល៊ី  ៣៤.២៩៩.១៨៨    ២៦.៤៤៧.៨៤៧    ៨.៤៧៩.៤០៤    ៦.៤៩០.២៦៩  
រយៈណពលម្វង  -      ៤.៤០៤.៨៩៨    -      ១.០៨០.៩៥៧  
  ៣៤.២៩៩.១៨៨    ៣០.៨៥២.៧៤៥    ៨.៤៧៩.៤០៤    ៧.៥៧១.២២៦  
 
២២.  អន៊ុបំណ៊ុ ល 
 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 

        
រយៈណពលខ្ល៊ី ៣២.៦៩៤.២១៣  ៦.៥៨៨.៤៨០  ៨.០៨២.៦២៤  ១.៦១៦.៨០៥ 
រយៈណពលម្វង ១៣២.៨៦៧.២១៩  ១១៣.៩៩៩.១០៦  ៣២.៨៤៧.២៧៣  ២៧.៩៧៥.២៤១ 
 ១៦៥.៥៦១.៤៣២  ១២០.៥៨៧.៥៨៦  ៤០.៩២៩.៨៩៧  ២៩.៥៩២.០៤៦ 
 

រនុងអំឡុងឆ្ន  ំក្រុមហ ុនបានទ្ទ្ួលអនុរំណុលរម្នថមចំនួន ៦១.១៥៥.០០០ ពានណ់រៀល (១៥.០០០.០០០ ែុោល រ
អាណមររិ)។ អក្តាការក្បារក់្រចាឆំ្ន ចំំណពាះអនុរំណុលទាងំអស់ សថិត្ណៅរនុងចណនល ះព៊ី ៩,៧៧% ណៅ ១២,២១% (២០១៩ ៖ 
១០,១៧% ណៅ ១២,២១%)។  
 
២៣.  ខដើមទ៊ុន 

គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ក្រុមហ ុនម្គនណែើមទុ្នសររុម្ែលបានអនុមត័្រចួចំនួន ២.២៤៣.៧៧៤ ភាគ
ហ ុន (២០១៩ ៖ ២.២៤៣.៧៧៤ ពានណ់រៀល) ម្ែលម្គនត្ថ្មលចាររិ ១០០ ពានណ់រៀល រនុងមយួភាគហ ុន (២០១៩ ៖ ១០០ ពាន់
ណរៀល)។ ភាគហ ុនម្ែលបានអនុមត័្រចួទាងំអស់ ក្ត្ូវបានណចញផាយ និងបានរងក់្បាររ់ចួរាល់។ 
 
 ២០២០  ២០១៩ 

 
ចំនួន 

ភាគហ ៊ុន  %  ពាន់ខរៀល  
ចំនួន 

ភាគហ ៊ុន  %  ពាន់ខរៀល 
            
ភាគទ៊ុនិរ            
LOLC Private Investment Limited ២.១៧៥.៧៩២  ៩៧%  ២១៧.៥៧៩.២០០  ២.១៧៥.៧៩២  ៩៧%  ២១៧.៥៧៩.២០០ 
TPC-ESOP Co., Ltd ៦៧.៩៨២  ៣%  ៦.៧៩៨.២០០  ៦៧.៩៨២  ៣%  ៦.៧៩៨.២០០ 
 ២.២៤៣.៧៧៤  ១០០%  ២២៤.៣៧៧.៤០០  ២.២៤៣.៧៧៤  ១០០%  ២២៤.៣៧៧.៤០០ 
            
គិត្ជាែុោល រអាណមររិ     ៥៥.៤៦០.៨៥០      ៥៥.៤៦០.៨៥០ 
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២៣.  ខដើមទ៊ុន (ត្) 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
        
ណៅថ្ងៃទ្៊ី០១ ម្ខ្មររា ២២៤.៣៧៧.៤០០  ១២០.០០០.០០០  ៥៥.៤៦០.៨៥០  ២៩.៧០១.៣៧៣ 
ការរម្នថមណែើមទុ្នរនុងអំឡុងឆ្ន  ំ -  ១០៤.៣៧៧.៤០០  -  ២៥.៧៥៩.៤៧៧ 
ណៅថ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ២២៤.៣៧៧.៤០០  ២២៤.៣៧៧.៤០០  ៥៥.៤៦០.៨៥០  ៥៥.៤៦០.៨៥០ 

 
២៤. ទ៊ុនបក្មុងតាមចាប់ 

គិត្ក្ត្ឹមកាលររណិចឆទ្រាយការណ៍ សំវធិានធនតាមចាររ់ងារម្គនចំនួនទារជាងការងយចុះត្ថ្មលរងារ ម្ែលម្ផអរ
ណៅតាម CIFRS 9 ែូចណនះទុ្នរក្មុងក្ត្ូវបានរត្ក់្តាក្ត្ឡរចូ់លចំណណញររាទុ្រវញិ ណដាយអនុណោមណៅតាមណាល
ការណ៍ម្ណនរំរស់ធនាររណាត ល។ 

 
២៥. ចំណាយការក្បារ់ស៊ុទធ 

 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
ចំណូលការក្បារព់៊ីក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ  

វាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់       
ឥណទាន និងរុណរក្រទាន  ៦៦២.៣៦០.៧២៣    ៥២១.២៥១.៨៦២    ១៦២.៤៦២.៧៧២    ១២៨.៦៤០.៦៣៧  
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការដារក់្បារណ់ៅ

ធនារ  ២.៥៧៦.១៨៤    ១.០១៧.៣៣៤    ៦៣១.៨៨២    ២៥១.០៧០  
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការដារក់្បារណ់ៅ

ធនាររណាត ល  ៦៨១.៥៤៣    ៤៨១.៧៨០    ១៦៧.១៦៨    ១១៨.៨៩៩  
ចំណូលការក្បារស់ររុ  ៦៦៥.៦១៨.៤៥០    ៥២២.៧៥០.៩៧៦    ១៦៣.២៦១.៨២២    ១២៩.០១០.៦០៦  
        
ចំណាយការក្បារណ់លើរំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ  

វាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់       
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អតិ្ងិជន (១៤៦.៥២៧.៦៧៥)  (៩៧.៦៦៥.៦១៤)  (៣៥.៩៤០.០៧១)  (២៤.១០៣.០៦៤) 
ក្បាររ់មច៊ី (១០១.៧៤៣.២២៦)  (១០២.៤៩៥.៩៤៨)  (២៤.៩៥៥.៤១៥)  (២៥.២៩៥.១៥១) 
អនុរំណុល (១៣.៣៩៤.០០៩)  (៩.៣៥៤.៨៣៣)  (៣.២៨៥.២៦១)  (២.៣០៨.៦៩៥) 
មូលរក្ត្រំណុល (៦.៧៤៨.៣៣៤)  (៤.៥៨៨.៥៨៧)  (១.៦៥៥.២២១)  (១.១៣២.៤២៥) 
រំណុលភតិ្សនា (១.២៧៦.៥៧២)  (១.៣៨០.៨១៨)  (៣១៣.១១៦)  (៣៤០.៧៧៤) 
ចំណាយការក្បារស់ររុ (២៦៩.៦៨៩.៨១៦)  (២១៥.៤៨៥.៨០០)  (៦៦.១៤៩.០៨៤)  (៥៣.១៨០.១០៩) 

        
ចំណូលការក្បារសុ់ទ្ធ ៣៩៥.៩២៨.៦៣៤  ៣០៧.២៦៥.១៧៦  ៩៧.១១២.៧៣៨  ៧៥.៨៣០.៤៩៧ 
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២៦. ចំណូលរថ្ក្មខជើងាស៊ុទធ 
 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
ចំណូលរថ្ក្មណជើងស្ថ        

ចំណូលរថ្ក្មណជើងស្ថណលើឥណទាន  ២.១៧៩.២៤០  ៤.៤៨៨.៨៥៤  ៥៣៤.៥២០  ១.១០៧.៨១២ 
ចំណូលព៊ីការពិនយ័ ១៧.៣៤៩.២៣៥  ៨.១២៥.៦៦៥  ៤.២៥៥.៣៩២  ២.០០៥.៣៤៦ 
រថ្ក្មណផេងៗ ២០.៣៤២  -  ៤.៩៩០  - 

 ១៩.៥៤៨.៨១៧  ១២.៦១៤.៥១៩  ៤.៧៩៤.៩០២  ៣.១១៣.១៥៨ 
        
ចំណាយរថ្ក្មណជើងស្ថ (៦៩៨.៨២៩)  (១.១១៨.៣៨៦)  (១៧១.៤០៨)  (២៧៦.០០៨) 
ចំណូលរថ្ក្មណជើងស្ថសុទ្ធ ១៨.៨៤៩.៩៨៨  ១១.៤៩៦.១៣៣  ៤.៦២៣.៤៩៤  ២.៨៣៧.១៥០ 

 
២៧. ខាត្ព៊ីការងយច៊ុោះត្ថ្មាឥណទាន  
 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
ការខាត្ឥណទានរពឹំងទុ្រ ៖        
ឥណទាន និងរុណរក្រទាន ៣៧.០៥៨.៧៩១  ១២.៥៨៩.៤៩៨   ៩.០៨៩.៧២១   ៣.១០៦.៩៨៤  
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការដារក់្បារណ់ៅធនារ  ១.១៣៣.៦៥៥    (៣២៨.៨៨៥)   ២៧៨.០៦១    (៨១.១៦៦) 
 ៣៨.១៩២.៤៤៦   ១២.២៦០.៦១៣   ៩.៣៦៧.៧៨២   ៣.០២៥.៨១៨  
 
២៨. ចំណាយប៊ុគាលរិ 
 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
        
ក្បារណ់រៀវត្េរ ៍និងក្បារណ់ម្គ ង  ១០៧.៥៦៤.២៤០    ៩០.៦៨២.៨៣៣    ២៦.៣៨៣.១៨៤    ២២.៣៧៩.៧៧១  
អត្ថក្រណយាជន៍ណផេងៗ  ៨.១៤៤.៦៩៤    ៩.៣៧៧.៨៨៦    ១.៩៩៧.៧១៧    ២.៣១៤.៣៨៥  
  ១១៥.៧០៨.៩៣៤    ១០០.០៦០.៧១៩    ២៨.៣៨០.៩០១    ២៤.៦៩៤.១៥៦  
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២៩. ចំណាយរលំសក់្ទពយសមបត្តិ និងបរកិាេ រ និងរលំសក់្ទពយសរមមអរបូ៊ី 
 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
        
រលំស់ក្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ  ៤.២៣១.៣៣២    ៤.៣៨១.៥៥៥    ១.០៣៧.៨៥៤    ១.០៨១.៣៣១  
រលំស់សរមមម្ែលម្គនសិទ្ធិណក្រើក្បាស់  ៥.៣៧៨.៩២២    ៥.៥៣១.៤៦៦    ១.៣១៩.៣៣៣    ១.៣៦៥.១២០  
រលំស់ក្ទ្ពយសរមមអររូ៊ី  ៦៣៣.៣៦២    ៣៩៤.០៦២    ១៥៥.៣៥១    ៩៧.២៥២  

  ១០.២៤៣.៦១៦    ១០.៣០៧.០៨៣    ២.៥១២.៥៣៨    ២.៥៤៣.៧០៣  
 
៣០. ចំណាយទូខៅ និងចំណាយរដាបាល 

 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
        
ធានរា ររ់ង ៦.២៣៤.១០១  ៤.៤០៧.៨៦៥  ១.៥២៩.០៩០  ១.០៨៧.៨២៥ 
ចំណាយថ្ងលជួលពារ់ពន័ធនឹងភតិ្សនា

រយៈណពលខ្ល៊ីនិងភតិ្សនាក្ទ្ពយ
សរមមម្ែលម្គនត្ថ្មលទារ ៥.១៦៥.៤៥៤  ៣.៣៨៤.៥៤៤  ១.២៦៦.៩៧៤  ៨៣៥.២៧៧ 

រថ្ក្មណសវាវជិាជ ជ៊ីវៈ ៤.៤៥៥.៥៩៤  ៣.៩៤៥.៣៧២  ១.០៩២.៨៦១  ៩៧៣.៦៨៥ 
ចំណាយណធវើែំណណើ រ ៣.៧៥៥.០៧៧  ៣.៦៤២.២៩៩  ៩២១.០៣៩  ៨៩៨.៨៨៩ 
សម្គភ រផាត្ផ់ាងក់ារយិាល័យ ២.៧៩២.៥០៦  ២.១២៤.០៤៦  ៦៨៤.៩៤១  ៥២៤.១៩៧ 
ការផាយពាណិជជរមម ១.៦០៥.៧០៤  ១.៧២៤.៨២១  ៣៩៣.៨៤៤  ៤២៥.៦៧២ 
ទំ្នរទំ់្នង ១.៦៩៥.៩១៥  ១.៥៦៦.២១៦  ៤១៥.៩៧១  ៣៨៦.៥២៩ 
ទឹ្រណភលើង ១.៦០៧.៣៤៨  ១.៥៩០.៣៩៣  ៣៩៤.២៤៨  ៣៩២.៤៩៦ 
សនតិសុខ្ ១.២៦៩.៥៩០  ១.១៧១.៩៩០  ៣១១៤០៣  ២៨៩.២៣៧ 
ការររចិាច គសរបរុសធម ៌ ៧២៧.៧៨៧  ១៨៦.០០៩  ១៧៨.៥១០  ៤៥.៩០៥ 
ចំណាយររស់ក្រុមក្រឹរាភបិាល  

(រំណត្ស់ម្គា ល់ ៣៥(ឆ)) ៦៤៧.០២៨  ៦៩៧.៣៧៥  ១៥៨.៧០២  ១៧២.១០៦ 
ជួលជុល និងម្ងទា ំ ៣៩៤.៤៥០  ៤៣៣.៦៧៨  ៩៦៧៥០  ១០៧.០២៨ 
ណផេងៗ ៩.៤៩០.៤៦៣  ១១.២៩២.១៣៤  ២.៣២៧.៨០៨  ២.៧៨៦.៨០៦ 
 ៣៩.៨៤១.០១៧  ៣៦.១៦៦.៧៤២  ៩.៧៧២.១៤១  ៨.៩២៥.៦៥២ 
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៣១. ចំណាយពនធខលើក្បារ់ចំណូល 
(រ) ចំណាយពនធណលើក្បារច់ំណូល 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
        
ពនធណលើក្បារចំ់ណូលរនុងក្ា ៤៨.២០៩.៧៩៦  ១៨.៨១១.៤៣៩  ១១.៨២៤.៨២២  ៤.៦៤២.៥០៧ 
ពនធពនារណលើក្បារចំ់ណូល (១៦.៣២២.០៤៤)  (១.៥៤៥.៣៦៧)  (៤.០០៣.៤៤៥)  (៣៨១.៣៨៤) 
 ៣១.៨៨៧.៧៥២  ១៧.២៦៦.០៧២  ៧.៨២១.៣៧៧  ៤.២៦១.១២៣ 
 
(ខ្) ការណផទៀងផ្លទ ត្រ់វាងចំណាយពនធណលើក្បារច់ំណូល និងចំណណញតាមគណណនយយ 
 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
        
ចំណណញមុនពនធណលើក្បារចំ់ណូល ២១១.៣៣៨.៣៧៣  ១៦០.៩៩៨.៩១៤  ៥១.៨៣៦.៧៣៤  ៣៩.៧៣៣.១៩៦ 
        
ពនធតាមអក្តា ១៩,០២% (២០១៩ ៖ ១០%) ៤០.១៩៨.៨៦០  ១៦.០៩៩.៨៩១  ៩.៨៥៩.៩១២  ៣.៩៧៣.៣២០ 
        
ផលរ ះពាល់ពនធថ្នខ្ទងម់្ែលបានណផទៀងផ្លទ ត្៖់        

ចំណាយមនិក្តូ្វកាត្រ់ងតាមចារព់នធ ២៦០.១៦១  ៣៤៧.៥៣៨  ៦៣.៨១២  ៨៥.៧៦៩ 
ការទ្ទួ្លស្ថា ល់ពនធពនារម្ែលមនិបាន

ទ្ទួ្លស្ថា ល់រនុងក្ាមុន  (៨.៥៧១.២៦៩)  (៥៣៥.០៦៦)  (២.១០២.៣៤៧)  (១៣២.០៥០) 
ណផេងៗ -  ១.៣៥៣.៧០៩  -  ៣៣៤.០៨៤ 

ចំណាយពនធណលើក្បារ់ចំណូល ៣១.៨៨៧.៧៥២  ១៧.២៦៦.០៧២  ៧.៨២១.៣៧៧  ៤.២៦១.១២៣ 
 

អនុណោមតាមរទ្របញ្ញត្តិពនធរមពុជា ក្រុមហ ុនក្ត្ូវរងព់នធណលើក្បារច់ំណូលចំនួន ២០%។ 
អនុណោមតាមអនុក្រឹត្ណលខ្ ០១ ររស់រាជរដាឋ ភបិាលរមពុជា ចុះថ្ងៃទ្៊ី០៤ ម្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០១៩ អងាភាពមយួម្ែល

បានចុះរញ្ជ ៊ីលរស់ញ្ជញ រណណ ស្ថជ៊ីវរមមជាផលូវការ ណៅរនុងផារមូលរក្ត្រមពុជា (ណៅកាត្ថ់ា “ផ.ម.រ”) ក្ត្ូវទ្ទ្ួលបានការកាត្់
រនថយរហូត្ែល់ ៥០% ព៊ីពនធណលើក្បារច់ំណណញ (២០%) រនុងរយៈណពលរ៊ីឆ្ន ។ំ 

ក្រុមហ ុនបានចុះរញ្ជ ៊ីលរស់ញ្ជញ រណណ ស្ថជ៊ីវរមមណដាយណជាគជយ័ ណៅរនុង ផ.ម.រ ណៅថ្ងៃទ្៊ី២៦ ម្ខ្ណមស្ថ ឆ្ន ំ
២០១៩។ ណៅថ្ងៃទ្៊ី២៥ ម្ខ្ម៊ីន ឆ្ន ២ំ០២០ ក្រុមហ ុនបានទ្ទ្ួលការអនុមត័្យល់ក្ពមព៊ីអគានយរដាឋ នពនធដារ សត៊ីព៊ីការកាត្់
រនថយពនធណលើក្បារច់ំណណញ ៥០% សក្ម្គរែ់ំណាចឆ់្ន ២ំ០១៩។ រនុងលិខ្ិត្ររស់អគានយរដាឋ នពនធដារ រប៏ានរញ្ជជ រ់
ណទ្ៀត្ថា ក្រុមហ ុននឹងទ្ទ្ួលបានការកាត្រ់នថយពនធណលើក្បារច់ំណណញ ៥០% សក្ម្គរឆ់្ន ២ំ០២០ និងឆ្ន ២ំ០២១ ផងម្ែរ 
ណដាយណយាងណៅតាមលរខខ្ណឌ ម្ែលម្គនម្ចងរនុងក្រកាសណលខ្ ១៨៣ សហវ.ក្ររ ចុះថ្ងៃទ្៊ី២៥ ម្ខ្រុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២០ ែូចខាង
ណក្កាម៖ 
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៣១. ចំណាយពនធខលើក្បារ់ចំណូល (ត្) 
(ខ្) ការណផទៀងផ្លទ ត្រ់វាងចំណាយពនធណលើក្បារច់ំណូល និងចំណណញតាមគណណនយយ (ត្) 
• ក្រសិនណរើណចញផាយមូលរក្ត្ណលើសព៊ី ២០% ថ្នក្ទ្ពយសរមមសររុ ណនះនឹងទ្ទ្ួលបានការកាត្រ់នថយពនធណលើ

ក្បារច់ំណណញ ៥០%  
• ក្រសិនណរើណចញផាយមូលរក្ត្ ២០% ឬត្ិចជាង ថ្នក្ទ្ពយសរមមសររុ ណនះនឹងទ្ទ្ួលបានការកាត្រ់នថយពនធ 

ណលើក្បារច់ំណណញ តាមមូលដាឋ នសមម្គក្ត្ រ ុម្នតការណលើរទ្ឹរចិត្តពនធមនិក្ត្ូវណលើសចំនួន ៨.០០០ ោនណរៀល។  
  

គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ការណចញផាយមូលរក្ត្ររស់ក្រុមហ ុន ម្គនចំនួនក្រម្គណ ២% ថ្នក្ទ្ពយ
សរមមសររុ។ ក្រុមហ ុនបានគណនការណលើរទ្ឹរចិត្តម្ផនរពនធ សក្ម្គរែ់ំណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ណដាយម្ផអរតាម
មូលដាឋ នសមម្គក្ត្ ម្ែលជាលទ្ធផលគឺបាន ៤,៨៩% ថ្នការណលើរទ្ឹរចិត្តពនធណលើក្បារច់ំណណញ (២០%)។ ែូចណនះ ពនធណលើ
ក្បារច់ំណូលររស់ក្រុមហ ុនក្ត្ូវបានគណនតាមអក្តា ១៩,០២% សក្ម្គរ់ែំណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០។ សក្ម្គរ់
ែំណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ រំណុលពនធណលើក្បារច់ំណូលររស់ក្រុមហ ុន គឺតាមអក្តា ១០% ណដាយស្ថរក្រុមហ ុន
បានទ្ទ្ួលការកាត្រ់នថយពនធណពញណលញ សក្ម្គរែ់ំណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 
(គ) រញ្ជា ណផេងៗ 

ពនធ ក្ត្ូវបានគណនតាមមូលដាឋ នរំណរក្ស្ថយរចចុរបននណលើរទ្របញ្ញត្តិពនធដារ ម្ែលបានចូលជាធរម្គនន
កាលររណិចឆទ្រាយការណ៍។ គណៈក្គរក់្គងវាយត្ថ្មលណៅតាមការយិររណិចឆទ្ អំព៊ីស្ថថ នភាពម្ែលបានណរើត្ណឡើងរនុងលិខ្ិត្
ក្រកាសពនធ ម្ែលទារទ់្ិនណៅនឹងរទ្របញ្ញត្តិពនធ     និងរំណរក្ស្ថយររស់វាម្ែលណៅជាធរម្គន។      ក្រុមហ ុនរត្ក់្តា           
សំវធិានធនតាមការសមក្សរ ណៅតាមមូលដាឋ នថ្នចំនួនទ្ឹរក្បារម់្ែលរពំឹងថាក្ត្ូវរងជូ់នអាជ្ាធរពនធដារ។ 

ណទាះជាយា ងណារណ៏ដាយ រទ្របញ្ញត្តិទាងំអស់ណនះម្គនការផ្លល ស់រតូរព៊ីមយួក្ាណៅមយួក្ា  ណហើយការរំណត្ចុ់ង
ណក្កាយរំផុត្ណលើចំនួនរំណុលពនធនឹងណធវើណឡើង រនទ រព់៊ីម្គនការក្ត្ួត្ពិនិត្យណដាយអាជ្ាធរពនធដារ។ ណៅណពលម្ែលលទ្ធផល
ពនធចុងណក្កាយខុ្សាន ព៊ីចំនួនម្ែលបានរត្ក់្តាព៊ីែំរូង  ណនះភាពលណមអៀងណនះនឹងណធវើឱ្យរ ះពាល់ែល់សមតុ្លយរំណុលពនធ
រនុងការយិររណិចឆទ្ម្ែលការរំណត្ព់នធក្ត្ូវបានណធវើណឡើង។ 

 
  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣២. ាច់ក្បារ់ និងាច់ក្បារ់សមមូល 
 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
        
ស្ថចក់្បាររ់នុងថ្ែ  ៦៤៨៩.៦៣១.៨៩០    ១០៥.១៨៥.៥៨១    ២២.១៥៨.៦៨៧    ២៥.៨១២.៤១៣  
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការដារក់្បារណ់ៅ

ធនាររណាត ល 
       

គណន៊ីចរនត  ៣០៥.៤៣១.១៦៣    ៥៦៨.០៤២.០១៩    ៧៥.៥០៨.៣២២    ១៣៩.៣៩៦.៨១៤  
គណន៊ីទូ្ទាត្ ់  ១៥.៣៧៨.០០០    ២.៦៧៧.៨០៨    ៣.៨០១.៧៣១    ៦៥៧.១៣១  

        
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការដារក់្បារណ់ៅ

ធនារ 
       

គណន៊ីចរនត  ៨៥.៧១៥.៤៦៤    ៣៦.៤៧៣.៤៥២    ២១.១៩០.៤៧៣    ៨.៩៥០.៥៤១  
គណន៊ីសនេ ំ  ៨៤.៣៣០.៧៩៧    ៤១.៥៩៨.៧០៥    ២០.៨៤៨.១៥៧    ១០.២០៨.២៧១  
ក្បាររ់ណញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្ ់

ម្ែលម្គនកាលរំណត្រ់៊ីម្ខ្ 
ឬ តិ្ចជាង  ៦៧.៧៥២.៨៩៣    -      ១៦.៧៤៩.៧៨៨    -    

ឥណទានវបិាររូន ៍  -      (១.៧៤៦.២៩៩)   -      (៤២៨.៥៤០) 
 ៦៤៨.២៤០.២០៧  ៧៥២.២៣១.២៦៦  ១៦០.២៥៧.១៥៨  ១៨៤.៥៩៦.៦៣០ 

 
  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៣. ព័ត្៌ានអំព៊ីលហូំរាច់ក្បារ់ 
រ. ាច់ក្បារ់ព៊ីក្បត្ិបត្តិការ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
        
ចំណណញមនុរងព់នធណលើក្បារច់ណូំល ២១១.៣៣៨.៣៧៣  ១៦០.៩៩៨.៩១៤  ៥១.៨៣៦.៧៣៤  ៣៩.៧៣៣.១៩៦ 
និយត័្រមម៖        

រលំស់ក្ទ្ពយសមបត្ត ិនិងររកិាខ រ និងរលំស់ក្ទ្ពយសរមម
អររូ៊ី (រណំត្ស់ម្គា ល់ ២៩) ១០.២៤៣.៦១៦  ១០.៣០៧.០៨៣  ២.៥១២.៥៣៨  ២.៥៤៣.៧០៣ 

ខាត្ព៊ីការងយចុះត្ថ្មលឥណទាន (រណំត្ស់ម្គា ល់ ២៧) ៣៨.១៩២.៤៤៦   ១២.២៦០.៦១៣   ៩.៣៦៧.៧៨២   ៣.០២៥.៨១៨  
ចំណណញ/(ខាត្)សុទ្ធព៊ីការឈរទ់្ទ្ួលស្ថា ល់        

ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុវាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់ ៥.១៦៥.៤៥៥  ៤.៩៧៥.៩៩៥  ១.២៦៦.៩៧៤  ១.២២៨.០៣៤ 
ចំណណញព៊ីការលរក់្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ (៧៨.៥៩០)  (១៥.០៧២)  (១៩.២៧៦)  (៣.៧២០) 
កាវាស់ម្វងណឡើងវញិថ្នចំណណញអត្ថក្រណយាជនរ៍គុាលិរ (២០០.៣៤៧)  (១.៤៧៣.០៦៨)  (៤៩.១៤១)  (៣៦៣.៥៤១) 
ខាត្/(ចំណណញ)ព៊ីការរតូរររូយិរណ័ណ មនិទានទ់្ទ្លួស្ថា ល់ (២.២៤៧.៨០៩)  (១.៦២៥.៨៨៩)  (៥៥១.៣៣៩)  (៤០១.២៥៦) 
ចំណូលការក្បារសុ់ទ្ធ (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២៥) (៣៩៥.៩២៨.៦៣៤)  (៣០៧.២៦៥.១៧៦)  (៩៧.១១២.៧៣៨)  (៧៥.៨៣០.៤៩៧) 

រម្ក្មរក្មលួណែើមទុ្នរងវិល៖        
ទុ្នរក្មុងកាត្ពវរចិច (៣០.៧១៩.៨៥២)  (៧០.៤១៣.៦៦៦)  (៧.៥៣៤.៩១៦)  (១៧.៣៧៧.៥០៩) 
ឥណទាន នងិរុណរក្រទាន (៣២៣.៦៩៥.២៣៧)  (១.២២២.៧៣៩.៦៣៥)  (៧៩.៣៩៥.៤៤៧)  (៣០១.៧៦២.០០៣) 
ក្ទ្ពយសរមមណផេងៗ ១.៧០៧.៦១៧  ២.៨០២.៥៧៧  ៤១៨.៨៤២  ៦៩១.៦៥៣ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់ធនារ នងិក្គះឹស្ថថ នហរិញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ៤១.០៩៧.៤៧៣  ១៥.៥១៥.៨០០  ១០.០៨០.៣២២  ៣.៨២៩.១៧១ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ងិិជន ២៥០.៤២៦.៩០០  ៨៧៧.០៦៦.៧៩០  ៦១.៤២៤.៣០៧  ២១៦.៤៥២.៨១១ 
រំណុលណផេងៗ ៣.៤៤៦.៤៤៣  (៤.៧៥៥.១២១)  ៨៤៥.៣៣៨  (១.១៧៣.៥២៤) 
ស្ថចក់្បារប់ានណក្រើរនុងក្រត្ិរត្តិការ (១៩១.២៥២.១៤៦)  (៥២៤.៣៥៩.៨៥៥)  (៤៦.៩១០.០២០)  (១២៩.៤០៧.៦៦៤) 

 
េ. ការខផទៀងផ្ទទ ត្់បំណ៊ុ លស៊ុទធ 

ម្ផនរណនះរង្ហា ញព៊ីការវភិាគរំណុលសុទ្ធ និងរម្ក្មរក្មួលរំណុលសុទ្ធ រនុងឆ្ន នំ៊ីមយួៗម្ែលបានរង្ហា ញ។ 
 

បំណ៊ុ លស៊ុទធ ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
        
ស្ថចក់្បារ ់នងិស្ថចក់្បារស់មមូល ៦៤៨.២៤០.២០៧  ៧៥២.២៣១.២៦៦  ១៦០.២៥៧.១៥៨  ១៨៤.៥៩៦.៦៣០ 

ក្បាររ់មច៊ី (រមួទាងំ ឥណទានវបិាររូន)៍  (១.០៨៣.២៨៦.៣៣០)  (១.៤២៦.៤៥៩.៥៩១)  (២៦៧.៨០៨.៧៣៤)  (៣៥០.០៥១.៤៣៣) 
អនុរណុំល (១៦៥.៥៦១.៤៣២)  (១២០.៥៨៧.៥៨៦)  (៤០.៩២៩.៨៩៧)  (២៩.៥៩២.០៤៦) 
មូលរក្ត្រណុំល (៨១.៣៥០.២៩៧)  (៨១.៧៥៥.៨៩៩)  (២០.១១១.៣២២)  (២០.០៦២.៧៩៧) 
រំណុលភត្ិសនា (១៨.២២៩.១៦៥)  (១៨.៦០២.០៣១)  (៤.៥០៦.៥៩២)  (៤.៥៦៤.៩១៦) 
រំណុលសុទ្ធ (៧០០.១៨៧.០១៧)  (៨៩៥.១៧៣.៨៤១)  (១៧៣.០៩៩.៣៨៧)  (២១៩.៦៧៤.៥៦២) 

        

ស្ថចក់្បារ ់នងិការវនិិណយាគស្ថចក់្បារង់្ហយក្សលួ  ៦៤៨.២៤០.២០៧  ៧៥២.២៣១.២៦៦  ១៦០.២៥៧.១៥៨  ១៨៤.៥៩៦.៦៣០ 
រំណុលែុល – អក្តាការក្បារណ់ងរ (១.២០៧.៦០១.៤២៨)  (១.៤៣៦.២៥០.០៤៩)  (២៩៨.៥៤១.៧៦២)  (៣៥២.៤៥៤.០០០) 
រំណុលែុល – អក្តាការក្បារអ់ណងរ (១៤០.៨២៥.៧៩៦)  (២១១.១៥៥.០៥៨)  (៣៤.៨១៤.៧៨៣)  (៥១.៨១៧.១៩២) 

រំណុលសុទ្ធ (៧០០.១៨៧.០១៧)   (៨៩៥.១៧៣.៨៤១)  (១៧៣.០៩៩.៣៨៧)  (២១៩.៦៧៤.៥៦២) 
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រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
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៣៣. ព័ត្៌ានអំព៊ីលហូំរាច់ក្បារ់ (ត្) 
េ. ការខផទៀងផ្ទទ ត្់បំណ៊ុ លស៊ុទធ (ត្) 
 

ក្បាររ់មា៊ី  ភត្ិសនា  អន៊ុបណំ៊ុ ល  មូលបក្ត្បណំ៊ុ ល  សរ ៊ុបរង  
ាច់ក្បារ់/ 

ឥណទានវបិារបូន ៍  សរ ៊ុប 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល 
              

បំណ៊ុ លស៊ុទធខៅថ្ងៃទ៊ី០១ ខេមររា ឆ្ន ២ំ០១៩  (១.០១១.៧៩៧.២៤៣)  (១៦.៨៩១.១៩៤)  (៨៥.១០៥.៩៥៧)  -  (១.១១៣.៧៩៤.៣៩៤)  ៣៦៩.៣៣៧.០៥០  (៧៤៤.៤៥៧.៣៤៤) 
លំហូរស្ថចក់្បារ ់ (៤១៨.៣០២.៥០៤)   ៤.២៧៧.៨៤៤   (៣៥.៨៦៩.៥៥៥)   (៨០.០០០.០០០)  (៥២៩.៨៩៤.២១៥)   ៣៨២.៨៩៤.២១៦  (១៤៦.៩៩៩.៩៩៩)  
ភត្ិសនាងម៊ី -   (៥.៦៦៦.១៩៨)  -  -  (៥.៦៦៦.១៩៨)   -  (៥.៦៦៦.១៩៨)  
និយត័្រមមការរតូរររូយិរណ័ណ    ៦.៧០៨.៩០៤  (៣២២.៤៨៣)   ៦៥៤.៨៣២  (៥៣១.៣៥១)   ៦.៥០៩.៩០២  -  ៦.៥០៩.៩០២  
រម្ក្មរក្មលួណផេងៗ (i)  (៣.០៦៨.៧៤៨)  -  (២៦៦.៩០៦)  (១.២២៤.៥៤៨)  (៤.៥៦០.២០២)  -  (៤.៥៦០.២០២) 
បំណ៊ុ លស៊ុទធខៅថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្ន ូឆ្ន ២ំ០១៩  (១.៤២៦.៤៥៩.៥៩១)  (១៨.៦០២.០៣១)  (១២០.៥៨៧.៥៨៦)  (៨១.៧៥៥.៨៩៩)  (១.៦៤៧.៤០៥.១០៧)  ៧៥២.២៣១.២៦៦  (៨៩៥.១៧៣.៨៤១) 
គិត្ជាែុោល រអាណមររិ (៣៥០.០៥១.៤៣៣)  (៤.៥៦៤.៩១៦)  (២៩.៥៩២.០៤៦)  (២០.០៦២.៧៩៧)  (៤០៤.២៧១.១៩២)  ១៨៤.៥៩៦.៦៣០  (២១៩.៦៧៤.៥៦២) 
              
បំណ៊ុ លស៊ុទធខៅថ្ងៃទ៊ី០១ ខេមររា ឆ្ន ២ំ០២០  (១.៤២៦.៤៥៩.៥៩១)  (១៨.៦០២.០៣១)  (១២០.៥៨៧.៥៨៦)  (៨១.៧៥៥.៨៩៩)  (១.៦៤៧.៤០៥.១០៧)  ៧៥២.២៣១.២៦៦  (៨៩៥.១៧៣.៨៤១) 
លំហូរស្ថចក់្បារ ់ ៣៣៤.៨៩៧.៧៩២   ៤.៧៨១.៥៣២  (៤៦.៥៥៣.០០០)   -  ២៩៣.១២៦.៣២៤  (១០៣.៩៩១.០៥៩)  ១៨៩.១៣៥.២៦៥ 
ភត្ិសនាងម៊ី -  (៤.៥៩៤.០៤៤)  -  -  (៤.៥៩៤.០៤៤)  -  (៤.៥៩៤.០៤៤) 
និយត័្រមមការរតូរររូយិរណ័ណ    ៥.៥៨៨.៣៨៥  ១៨៥.៣៧៨  ១.៦៧៩.០០៩   ៣៩៨.៥១៣  ៧.៨៥១.២៨៥  -  ៧.៨៥១.២៨៥ 
រម្ក្មរក្មលួណផេងៗ (i)   ២.៦៨៧.០៨៤  -  (៩៩.៨៥៥)  ៧.០៨៩  ២.៥៩៤.៣១៨  -  ២.៥៩៤.៣១៨ 
បំណ៊ុ លស៊ុទធខៅថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្ន ូឆ្ន ២ំ០២០  (១.០៨៣.២៨៦.៣៣០)  (១៨.២២៩.១៦៥)  (១៦៥.៥៦១.៤៣២)  (៨១.៣៥០.២៩៧)  (១.៣៤៨.៤២៧.២២៤)  ៦៤៨.២៤០.២០៧  (៧០០.១៨៧.០១៧) 
គិត្ជាែុោល រអាណមររិ (២៦៧.៨០៨.៧៣៤)  (៤.៥០៦.៥៩២)  (៤០.៩២៩.៨៩៧)  (២០.១១១.៣២២)  (៣៣៣.៣៥៦.៥៤៥)  ១៦០.២៥៧.១៥៨  (១៧៣.០៩៩.៣៨៧) 

 
(i) រម្ក្មរក្មួលណផេងៗរមួរញ្ចូ លនូវរម្ក្មរក្មួលមិនម្មនស្ថចក់្បារ ់ម្ែលរមួម្គន ចំណាយការក្បារ់រងារម្ែលក្តូ្វបានរង្ហា ញជាលំហូរស្ថចក់្បារក់្រតិ្រត្តិការ រនុងរបាយការណ៍លំហូរស្ថចក់្បារ ់ណៅណពលបានទូ្ទាត្់ក្បារ។់ 
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៣៤. បំណ៊ុ លយថាខហត្៊ុ និងរិចាសនាខផសងៗ 
រ. រិចាសនាផតលឥ់ណទាន និងរិចាសនាធានា 

សក្ម្គរែ់ំណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ក្រុមហ ុនមនិម្គនរិចចសនាណាមយួថ្នឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ម្ែល
ក្ត្ូវផតល់ឥណទានឱ្យអត្ិងិជន ការធាន និងហាវ សុ៊ីល៊ីធ៊ីណផេងៗណទ្។ 

 
េ. រិចាសនាភត្ិសនា 
 ក្រុមហ ុនបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គនសិទ្ធិណក្រើក្បាស់ និងរំណុលភត្ិសនាចំណពាះរិចចសនា             
ភត្ិសនាម្ែលក្រមហ ុនជាភាគ៊ីអនរជួល ណលើរម្លងម្ត្ភត្ិសនាទាងំឡាយណាម្ែលម្គនរយៈណពលខ្ល៊ី និងភត្ិសនាម្ែល
ម្គនត្ថ្មលទារ សូមណមើលរំណត្ស់ម្គា ល់ ២.១១.iii) និងរំណត្ស់ម្គា ល់ ១១ សក្ម្គរព់ត័្ម៌្គនរម្នថម។ រិចចសនាភត្ិសនា
ម្ែលម្គនរយៈណពលខ្ល៊ី ភត្ិសនាម្ែលម្គនត្ថ្មលទារ ម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 

  
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
        
រយៈណពល១ឆ្ន  ំ ១.១៣៤.៧៦៤  ១.៣៧៣.២៤៨  ២៨០.៥៣៥  ៣៣៦.៩៩៣ 
 ១.១៣៤.៧៦៤  ១.៣៧៣.២៤៨  ២៨០.៥៣៥  ៣៣៦.៩៩៣ 

 
គ. រិចាសនាទារ់ទងនឹងការទិញក្ទពយសរមម 
 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
        
ក្ទ្ពយសរមមអររូ៊ី៖        
រយៈណពល១ឆ្ន  ំ ៥៤៨.៧៥៣  -  ១៣៥.៦៦២  - 
 ៥៤៨.៧៥៣  -  ១៣៥.៦៦២  - 
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៣៥. ក្បត្ិបត្តិការភាគ៊ីពារ់ព័នធ 
ណៅរនុងែំណណើ រការអាជ៊ីវរមមធមមតា ក្រុមហ ុនម្គនក្រត្ិរត្តិការមយួចំនួនជាមយួភាគ៊ីពារព់ន័ធ។ ទ្ំហំក្រត្ិរត្តិការ  

សមតុ្លយម្ែលណៅមនិទានទូ់្ទាត្ន់ែំណាចឆ់្ន  ំក្ពមទាងំចំណាយនិងចំណូលពារព់ន័ធរនុងឆ្ន ណំនះ ម្គនែូចខាងណក្កាម ៖ 
 
រ. ភាគ៊ីពារ់ព័នធ និងទំនារ់ទំនង 

ភាគ៊ីពារព់ន័ធររស់ក្រុមហ ុន ម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 
 
ទំនារ់ទំនង ភាគ៊ីពារ់ព័នធ 
ក្រុមហ ុនណមធំជាងណគ ក្រុមហ ុន LOLC Holdings Plc. 
ភាគទុ្និរ ក្រុមហ ុន LOLC Private Limited 

ក្រុមហ ុន TPC-ESOP Co., Ltd. 
ក្រុមហ ុនពារព់ន័ធ អងាភាពម្ែលសថិត្ណៅណក្កាមក្រុមហ ុនណមម្ត្មយួ 
រុគាលិរគណៈក្គរក់្គងសំខាន់ៗ  អភបិាលទាងំអស់ររស់ក្រុមហ ុន ជាអនរម្ែលណធវើការសណក្មចចិត្តសំខាន់ៗ  

ចំណពាះណាលណៅជាយុទ្ធស្ថស្រសតររស់ក្រុមហ ុន និងរុគាលិរគណៈក្គរក់្គង 
(រមួទាងំសម្គជិរក្គួស្ថរជិត្សនិទ្ធររស់ពួរណគ)។ 

 
េ.  ឥណទាន និងប៊ុខរក្បទានផតលឱ់្យប៊ុគាលរិគណៈក្គប់ក្គងសខំាន់ៗ 
 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
        
ឥណទានផតល់ឱ្យរុគាលិរ             

គណៈក្គរក់្គងសំខាន់ៗ  ២.៦០២.៣៣៩  ២៤៨.៥៩៦   ៦៤៣.៣៤៧  ៦១.០០៥  
        
ចំណូលការក្បារ ់ ២០៣.៤៧១  ៣០.៣៤៧  ៤៩.៩០៧   ៧.៤៨៩ 
 

ឥណទាន និងរុណរក្រទានផតល់ឱ្យរុគាលិរគណៈក្គរក់្គងសំខាន់ៗ  ម្គនការធាន និងម្គនអក្តាការក្បារព់៊ី 
៩,៤% ណៅ ១២% រនុងមយួឆ្ន  ំ (២០១៩ ៖ ១១% ណៅ ១២% រនុងមយួឆ្ន )ំ។ សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រពំឹងទុ្រថ្ន       
ឥណទានផតល់ឱ្យភាគ៊ីពារព់ន័ធ ម្ែលក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់រនុងឆ្ន មំ្គនចំនួន ៦.៦១៧ ពានណ់រៀល (២០១៩ ៖ ៧.៦២០ ពាន់
ណរៀល)។ 
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៣៥. ក្បត្ិបត្តិការភាគ៊ីពារ់ព័នធ (ត្) 
គ. ទឹរក្បារ់ក្ត្ូវទទួលព៊ីភាគ៊ីពារ់ព័នធ 
 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
        
ទឹ្រក្បារក់្តូ្វទ្ទួ្លព៊ីភាគ៊ីពារព់ន័ធ ១.១៨៧.៩៦០  ៥.០៣១.០៩៧  ២៩៣.៦៨៦  ១.២៣៤.៦២៥ 
 

ទ្ឹរក្បារក់្ត្ូវទ្ទ្ួលព៊ីភាគ៊ីពារព់ន័ធមនិម្គនការធាន និងមនិម្គនការក្បារណ់ទ្។ ក្រុមហ ុនមនិបានរត្ក់្តា           
សំវធិានធនសក្ម្គរទ់្ឹរក្បារក់្ត្ូវទ្ទ្ួលព៊ីភាគ៊ីពារព់ន័ធណទ្ (២០១៩ ៖ សូនយ)។ 
 
ឃ. ទឹរក្បារ់ក្ត្ូវសងភាគ៊ីពារ់ព័នធ 

 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
        
ទឹ្រក្បារក់្តូ្វសងភាគ៊ីពារ់ពន័ធ ៨១.៥៦៨  -  ២០.១៦៥  - 
 

ទ្ឹរក្បារក់្ត្ូវសងភាគ៊ីពារព់ន័ធមនិម្គនការធាន និងមនិម្គនការក្បារណ់ទ្។ 
 
ង. ក្បារ់បខញ្ញ ើព៊ីភាគ៊ីពារ់ព័នធ  
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
        
ភាគទុ្និរ ៧.៣៤៥.៤២៥  ១១៥.៣០៨  ១.៨១៥.៩២៧  ២៨.២៩៦ 
ក្រុមក្រឹរាភបិាល ៧៧២.៥៣៧  ៦៨៧.៤៤៨  ១៩០.៩៨៦  ១៦៨.៦៩៩ 
រុគាលិរគណៈក្គរក់្គងសំខាន់ៗ  ៤.៨៧១.៤៦៥  ២.០៨២.៧៤៥  ១.២០៤.៣១៨  ៥១១.១០៣ 
ក្រុមហ ុនពារព់័នធ ៤១.៣០៤  ១.៥៩៩.៨៧៤  ១០.២១១  ៣៩២.៦០៧ 
 ១៣.០៣០.៧៣១  ៤.៤៨៥.៣៧៥  ៣.២២១.៤៤២  ១.១០០.៧០៥ 
        
ការក្បារក់្តូ្វរង់ ១២៦.៦៦៦  ២៦.៤២៥  ៣១.៣១៤  ៦.៤៨៤ 
        
ចំណាយការក្បារ់ ៣០២.៧៣៥  ១០៧.២៣៩  ៧៤.២៥៤  ២៦.៤៦៦ 
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៣៥. ក្បត្ិបត្តិការភាគ៊ីពារ់ព័នធ (ត្) 
ង. ក្បារ់បខញ្ញ ើព៊ីភាគ៊ីពារ់ព័នធ (ត្) 

អក្តាការក្បារក់្រចាឆំ្ន  ំរនុងអំឡុងឆ្ន ណំនះ ម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 
 
 ២០២០  ២០១៩ 
    
ភាគទុ្និរ ៣,០០%   ៥,០០% 
ក្រុមក្រឹរាភបិាល ៣,០០% – ៨,៧៥%  ៥,០០% – ៨,៧៥% 
រុគាលិរគណៈក្គរក់្គងសំខាន់ៗ  ៣,០០% – ៩,០០%   ៥,០០% – ៩,២៥% 
ក្រុមហ ុនពារព់័នធ ៣,០០%  ៥,០០% 
 
ច.  ក្បត្ិបត្តិការជាមួយភាគ៊ីពារ់ព័នធ 
 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
i) ចំណូលព៊ីក្រុមហ ុនពារព់ន័ធ៖        

ចំណូលព៊ីការជួល ៣៧.៦៧១  ១០.៦៩៧  ៩.២៤០  ២.៦៤០ 
ចំណូលព៊ីរថ្ក្មណសវាក្គរក់្គង ៥៩.៧១២  -  ១៤.៦៤៦  - 

 ៩៧.៣៨៣  ១០.៦៩៧  ២៣.៨៨៦  ២.៦៤០ 
ii) ចំណាយក្រុមហ ុនពារព់ន័ធ៖        
ការទិ្ញក្ទ្ពយសរមមម្ែលបានណក្រើ

រនុងផលិត្ផលភតិ្សនា ២.៣៥៩.៩៧១  -  ៥៧៨.៨៥០  - 
រថ្ក្មអាជ្ារណ័ណ  ៥៩៦.៣៧៩  ២៧.៣២៧   ១៤៦.២៧៩  ៨.០៩៥  
រថ្ក្មសក្ម្គរក់ារក្រឹរា និងការាកំ្ទ្

ម្ផនរពត័្ម៌្គនវទិ្ា ៥៥២.៩៣១  ៤៤.៧៤៦   ១៣៥.៦២២  ១១.០៤៣  
 ៣.៥០៩.២៨១  ៧២.០៧៣   ៨៦០.៧៥១  ១៩.១៣៨  
 

ក្រត្ិរត្តិការជាមយួភាគ៊ីពារព់ន័ធក្ត្ូវបានណធវើណឡើង រនុងលរខខ្ណឌ ពាណិជជរមមធមមតា និងតាមអក្តាទ្៊ីផារ។  
 
ឆ.  ការទូទាត្់ជូនគណៈក្គប់ក្គងសខំាន់ៗ 

 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
        
រថ្ក្មររស់អភបិាល ៦៤៧.០២៨  ៦៩៧.៣៧៥  ១៥៨.៧០២  ១៧២.១០៦ 
ក្បារណ់រៀវត្េរ ៍និងអត្ថក្រណយាជនណ៍ផេងៗ

ររស់គណៈក្គរក់្គងសំខាន់ៗ  ១០.៣៧២.០១៣  ៣.៤៧៣.១០៣  ២.៥៤៤.០៣១  ៨៥៧.១៣៣ 
 ១១.០១៩.០៤១  ៤.១៧០.៤៧៨  ២.៧០២.៧៣៣  ១.០២៩.២៣៩ 
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៣៦. ការក្គប់ក្គងហ្វនិភ័យហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
ក្រុមហ ុនបានរមួរញ្ចូ លការក្គរក់្គងហានិភយ័ជាម្ផនរមយួថ្នអាជ៊ីវរមម ក្រត្ិរត្តិការ និងែំណណើ រថ្នការសក្មចចិត្ត

ររស់ក្រុមហ ុន។ រនុងការណធវើឱ្យក្បារែថាក្រុមហ ុនសណក្មចបាននូវផលចំណណញខ្ពស់រំផុត្ ទ្នទឹមនឹងណពលណធវើក្រត្ិរត្តិការរនុង
ររយិាកាសអាជ៊ីវរមមលអ ក្រុមការង្ហរម្ផនរក្គរក់្គងហានិភយ័បានចូលរមួតាងំព៊ីែំណារក់ាលែំរូងរនុងែំណណើ រការទ្ទ្ួលយរ
ហានិភយ័ ណដាយផតល់នូវការចូលរមួណដាយឯររាជយ រមួម្គនរបាយការណ៍វាយត្ថ្មលពារព់ន័ធ ការវាយត្ថ្មលឥណទាន ការវាយ
ត្ថ្មលណលើផលិត្ផលងម៊ី និងរំណត្រ់រមិ្គណត្ក្មូវការណែើមទុ្ន។ ការចូលរមួទាងំណនះជួយ ជក្មុញឱ្យម្ផនរអាជ៊ីវរមមណផេងៗណធវើការ 
វាយត្ថ្មលហានិភយ័ណធៀរនឹងផលចំណណញ រនុងម្ផនការអាជ៊ីវរមមររស់ពួរណគ ែូចណនះណធវើឱ្យហានិភយ័ក្ត្ូវបានរំណត្ត់្ថ្មល 
សមក្សរ ពារព់ន័ធនឹងផលចំណណញ។ 

ជាទូ្ណៅ ណាលណៅថ្នសរមមភាពរនុងការក្គរក់្គងហានិភយ័ររស់ក្រុមហ ុន គឺណែើមប ៊ី៖ 
• រំណត្ព់៊ីហានិភយ័ណផេងៗ និងត្ក្មូវការណែើមទុ្ន 
• ធានថាសរមមភាពទ្ទ្ួលយរហានិភយ័ ម្គនភាពសុ៊ីសង្ហវ រា់ន ជាមយួនឹងណាលការណ៍ហានិភយ័ ណហើយស្ថថ ន

ភាពថ្នរណតុ ំ ហានិភយ័ គឺសថិត្រនុងរក្មតិ្ហានិភយ័ម្ែលក្ត្ូវបានអនុមត័្ណដាយក្រុមក្រឹរាភបិាល និង 
• រណងកើត្ត្ថ្មលររស់ភាគទុ្និរ តាមរយៈក្ររខ្ណឌ ថ្នការក្គរក់្គងហានិភយ័ែល៏អ 

 

 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវត្ថ៊ុ        
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុវាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់        

ស្ថចក់្បាររ់នុងថ្ែ ៨៩.៦៣១.៨៩០  ១០៥.១៨៥.៥៨១  ២២.១៥៨.៦៨៧  ២៥.៨១២.៤១៣ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ នងិការដារក់្បារណ់ៅធនាររណាត ល ៣២២.៦២៧.៧១៥  ៥៧០.៩២០.០០៧  ៧៩.៧៥៩.៦៣៣  ១៤០.១០៣.០៦៩ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ នងិការដារក់្បារណ់ៅធនារ ២៣៥.៩០៩.១៨៥  ៧៧.២៩១.៤៣៦  ៥៨.៣២១.១៨៣  ១៨.៩៦៧.២២៤ 
ឥណទាន នងិរុណរក្រទានវាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់ ៣.៣៩៤.៨៧៤.៩១៧  ៣.១១៥.៤៨១.៩២៥  ៨៣៩.២៧៦.៨៦៥  ៧៦៤.៥៣៥.៤៤២ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ៣.៤៥១.៣២១  ៦.៣៨៩.៥០៣  ៨៥៣.២៣១  ១.៥៦៧.៩៧៦ 
 ៤.០៤៦.៤៩៥.០២៨  ៣.៨៧៥.២៦៨.៤៥២  ១.០០០.៣៦៩.៥៩៩  ៩៥០.៩៨៦.១២៤ 
        
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុវាស់ម្វងតាមត្ថ្មលសមក្សរ      

រនុងលទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗ ៦០.៦៧៥  ៦១.១២៥  ១៥.០០០  ១៥.០០០ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុសររុ ៤.០៤៦.៥៥៥.៧០៣  ៣.៨៧៥.៣២៩.៥៧៧  ១.០០០.៣៨៤.៥៩៩  ៩៥១.០០១.១២៤ 
        
បំណ៊ុ លហរិញ្ញវត្ថ៊ុ        

រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុវាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់ ១៣៤.២៣២.៦០៤  ៩៣.១៣៥.១៣១  ៣៣.១៨៤.៨២២  ២២.៨៥៥.២៤៧ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់ធនារ នងិក្គះឹស្ថថ នហរិញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ២.០៣៣.៩៦៧.៩៦២  ១.៧៧១.៨៣៥.៣៦១  ៥០២.៨៣៥.០៩៦  ៤៣៤.៨០៦.២២៣ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ងិិជន ១.០៨៣.២៨៦.៣៣០  ១.៤២៦.៤៥៩.៥៩១  ២៦៧.៨០៨.៧៣៤  ៣៥០.០៥១.៤៣៣ 
ក្បាររ់មច៊ី ១៦៥.៥៦១.៤៣២  ១២០.៥៨៧.៥៨៦  ៤០.៩២៩.៨៩៧  ២៩.៥៩២.០៤៦ 
មូលរក្ត្រណុំល ៨១.៣៥០.២៩៧  ៨១.៧៥៥.៨៩៩  ២០.១១១.៣២២  ២០.០៦២.៧៩៧ 
រំណុលភត្ិសនា ១៨.២២៩.១៦៥  ១៨.៦០២.០៣១  ៤.៥០៦.៥៩២  ៤.៥៦៤.៩១៦ 
រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ២.២៩០.៧២៧  ១.៧៤២.៦២៦  ៥៦៦.៣១១  ៤២៧.៦៣៨ 

រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុសររុ ៣.៥១៨.៩១៨.៥១៧  ៣.៥១៤.១១៨.២២៥  ៨៦៩.៩៤២.៧៧៤  ៨៦២.៣៦០.៣០០ 
        
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុសុទ្ធ ៥២៧.៦៣៧.១៨៦  ៣៦១.២១១.៣៥២  ១៣០.៤៤១.៨២៥  ៨៨.៦៤០.៨២៤ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការក្គប់ក្គងហ្វនិភ័យហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.១ ហ្វនិភ័យឥណទាន 

ហានិភយ័ឥណទានគឺជាហានិភយ័ម្ែលណធវើឱ្យម្គនការខាត្រងម់្ផនរហិរញ្ញ វត្ថុ ក្រសិនណរើអត្ិងិជនររស់ក្រុមហ ុន
ឬភាគ៊ីថ្ែគូរនុងទ្៊ីផារ ខ្រខានមនិបានរំណពញកាត្ពវរិចចសងក្បារណ់ៅតាមរិចចសនាឱ្យក្រុមហ ុន។ ហានិភយ័ឥណទានណរើត្
មរព៊ីការដារក់្បារណ់ៅធនាររណាត ល និងធនារ ឥណទាន និងរុណរក្រទាន ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ រិចចសនាផតល់
ឥណទាន និងរិចចសនាធានម្ផនរហិរញ្ញ វត្ថុ។ ហានិភយ័ឥណទានភាគណក្ចើនណរើត្មរព៊ីសរមមភាពផតល់ក្បាររ់មច៊ី។ 
 
(រ) ការវាស់ម្វងហានិភយ័ឥណទាន 

ហានិភយ័ឥណទានក្ត្ូវបានក្គរក់្គងតាមមូលដាឋ នជាក្រុម។ 
ចំណពាះឥណទាន និងរុណរក្រទាន និងរិចចសនាផតល់ឥណទាន ការបា នស់្ថម នហានិភយ័ឥណទានរនុងណាលណៅ

ក្គរក់្គងហានិភយ័ ត្ក្មូវឱ្យណក្រើក្បាស់គំរ ូ ណដាយស្ថរហានិភយ័ម្គនភាពខុ្សម្រលរាន ណៅតាមរម្ក្មរក្មួលលរខខ្ណឌ ណលើទ្៊ី
ផារ លំហូរស្ថចក់្បាររ់ពំឹងទុ្រ និងណពលណវោម្ែលរនលងផុត្។ ការវាយត្ថ្មលហានិភយ័ឥណទានថ្នផលរក្ត្ក្ទ្ពយសរមម
មយួ ត្ក្មូវឱ្យម្គនការបា នស់្ថម នរម្នថមណទ្ៀត្ ែូចជា លទ្ធភាពថ្នការមនិសងក្បារថ់្នអនុបាត្ការខាត្រងព់ារព់ន័ធ និងការមនិ
សងក្បារណ់ៅវញិណៅមររវាងភាគ៊ីថ្ែគូ។ ក្រុមហ ុនវាស់ម្វងហានិភយ័ឥណទានណដាយណក្រើ ក្រូបារថ្នការមនិសងក្បារ ់ (PD) 
ចំនួនម្ែលម្គនហានិភយ័មនិសង (EAD) និងការខាត្រងណ់ៅណពលមនិម្គនការសងក្បារ ់ (LGD) រនុងការវាស់ម្វងការខាត្
រងឥ់ណទានរពំឹងទុ្រ (ECL) ណក្កាម CIFRS 9 ។ 

ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការដារក់្បារណ់ៅធនាររណាត ល និងធនារ ក្ត្ូវបានចាត្ទុ់្រថាម្គនហានិភយ័ឥណទានត្ិច
ត្ួច។ ចំណាត្ថ់ាន រឥ់ណទានថ្នក្ទ្ពយសរមមទាងំណនះ ក្ត្ូវបានតាមដានណែើមប ៊ីម្សវងររការងយចុះត្ថ្មលថ្នឥណទាន។ ការវាស់
ម្វងការងយចុះត្ថ្មលក្ត្ូវបានរំណត្ក់្ត្ឹមការខាត្រងឥ់ណទានរពំឹងទុ្រ១២ម្ខ្។ ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗម្ែលក្ត្ូវបាន
វាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់ ក្ត្វូបានតាមដានណែើមប ៊ីម្សវងររព៊ីការងយចុះចំណាត្ថ់ាន រឥ់ណទានររស់វា ណហើយការវាស់ម្វង
ការងយចុះត្ថ្មលគឺអនុវត្តតាមវធិ៊ីស្ថស្រសតរ៊ីែំណារក់ាល ែូចបានពណ៌នរនុងរំណត្ស់ម្គា ល់ ៣៦.១ (គ)។ 
 
(ខ្) ការក្គរក់្គងរក្មតិ្ហានិភយ័ និងណាលការណ៍រនថយហានិភយ័ 

ក្រុមហ ុនណធវើក្រត្ិរត្ាិការ និងផាល់ឥណទាននិងរុណរក្រទានជូនអត្ិងិជនជាឯរត្ាជន      ឬសហក្ាសននរនុង    
ក្ពះរាជាណាចក្ររមពុជា។ ក្រុមហ ុនក្គរក់្គងរក្មតិ្ហានិភយ័ និងណផ្លត ត្ការយរចិត្តទុ្រដារណ់លើហានិភយ័ឥណទាន ណៅ
ណពលម្ែលហានិភយ័ក្ត្ូវបានររណ ើញ។  

ក្រុមហ ុនបានណក្រើក្បាស់ណាលការណ៍និងការអនុវត្តជាណក្ចើន ណែើមប ៊ីកាត្រ់នថយហានិភយ័ឥណទាន។ ណាល
ការណ៍ម្ែលម្គនក្រសិទ្ធភាពរំផុត្រនុងចំណណាមណាលការណ៍ទាងំអស់ណនះ គឺការធានណដាយដារវ់ត្ថុរញ្ជច ំណលើឥណទាននិង
រុណរក្រទានអត្ិងិជន ម្ែលជាការអនុវត្តទូ្ណៅ។ ក្រុមហ ុនអនុវត្តណាលការណ៍ម្ណនសំត៊ីព៊ីការទ្ទ្លួយរនូវចំណាត្ថ់ាន រជ់ារ់
ោរថ់្នវត្ថុរញ្ជច ំ ឬការកាត្រ់នថយហានិភយ័ឥណទាន។ ក្រណភទ្ថ្នវត្ថុរញ្ជច ំសំខាន់ៗ ណែើមប ៊ីធានឥណទាន និងរុណរក្រទាន
អត្ិងិជន ម្គនែូចជា៖ 

• វត្ថុរញ្ជច ំជាក្ទ្ពយសមបត្តិរនុងលរខណៈជាលំណៅដាឋ ន (ម្គនែ៊ីធល៊ី អារ និងក្ទ្ពយសមបត្តិណផេងៗ) 
• ចលនក្ទ្ពយ 
• ស្ថចក់្បាររ់នុងទ្ក្មងជ់ាក្បាររ់ណញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្ ់ក្រសិនណរើម្គន 

  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការក្គប់ក្គងហ្វនិភ័យហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.១ ហ្វនិភ័យឥណទាន (ត្) 
(គ)  ណាលការណ៍ការងយចុះត្ថ្មល (ការខាត្រងឥ់ណទានរពំឹងទុ្រ) 
 ការវាស់ម្វងសំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រងឥ់ណទានរពំឹងទុ្រ ណក្កាមវធិ៊ីស្ថស្រសតរ៊ីែំណារក់ាលររស់ CIFRS 9 
គឺណែើមប ៊ីទ្ទ្ួលស្ថា ល់សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រងឥ់ណទានរពំឹងទុ្រណពញមយួអាយុកាល ចំណពាះឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
ម្ែលម្គនរំណណើ នហានិភយ័ឥណទានជាស្ថរវនត ចារត់ាងំព៊ីការទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូង ឬឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលម្គនការ
ងយចុះត្ថ្មលឥណទាន នកាលររណិចឆទ្រាយការណ៍។ ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលមនិទានម់្គនការងយចុះត្ថ្មលគួរឱ្យរត្ស់ម្គា ល់
រនុងហានិភយ័ឥណទាន នឹងក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់រនុងសំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រងឥ់ណទានរពំឹងទុ្រ១២ម្ខ្។ 
 ណក្កាមវធិ៊ីស្ថស្រសតរ៊ីែំណារក់ាល ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុក្ត្ូវបានម្រងម្ចរជារ៊ីែំណារក់ាល អាក្ស័យណៅតាមរម្ក្ម
រក្មួលម្ែលពារព់ន័ធ ណៅរនុងហានិភយ័ឥណទាន។  
 
• ែំណារក់ាលទ្៊ី១ រមួម្គនឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលមនិម្គនរំណណើ នហានិភយ័ឥណទានជាស្ថរវនត ចារត់ាងំព៊ី

ការទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូង និងមនិម្គនការងយចុះត្ថ្មលឥណទាននកាលររណិចឆទ្រាយការណ៍។ ចំណពាះក្ទ្ពយ
សរមមទាងំណនះ ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់រនុងសំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រងឥ់ណទានរពំឹងទុ្រ១២ម្ខ្។ 

 
• ែំណារក់ាលទ្៊ី២ រមួម្គនឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលម្គនរំណណើ នហានិភយ័ឥណទានជាស្ថរវនត ចារត់ាងំព៊ីការ

ទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូង រ ុម្នតមនិម្គនភស័តុតាងជារម់្សតងរង្ហា ញថាម្គនការងយចុះត្ថ្មល។ ចំណពាះក្ទ្ពយសរមម
ទាងំណនះ ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់រនុងសំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រងឥ់ណទានរពំឹងទុ្រណពញមយួអាយុកាល។ 
 

• ែំណារក់ាលទ្៊ី៣ រមួម្គនឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលម្គនភស័តុតាងជារម់្សតងរង្ហា ញថាម្គនការងយចុះត្ថ្មល ន
កាលររណិចឆទ្រាយការណ៍។ ចំណពាះក្ទ្ពយសរមមទាងំណនះ ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់រនុងសំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រង់
ឥណទានរពំឹងទុ្រណពញមយួអាយុកាល។ 

 
• ការទ្ិញក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលម្គនការងយចុះត្ថ្មលឥណទាន ឬ ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលម្គនការងយចុះ

ត្ថ្មលឥណទានព៊ីែំរូង គឺជាក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុទាងំឡាយណាម្ែលម្គនការងយចុះត្ថ្មលឥណទានចារត់ាងំព៊ី
ការទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូង។ សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រងឥ់ណទានរពំឹងទុ្រ ម្ត្ងម្ត្ក្ត្ូវបានវាស់ម្វងតាម
មូលដាឋ នណពញមយួអាយុកាល (ែំណារក់ាលទ្៊ី ៣)។ 

  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការក្គប់ក្គងហ្វនិភ័យហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.១ ហ្វនិភ័យឥណទាន (ត្) 
(គ)  ណាលការណ៍ការងយចុះត្ថ្មល (ការខាត្រងឥ់ណទានរពំឹងទុ្រ) (ត្) 
 ការវនិិចឆយ័និងការសនមត្សំខាន់ៗ  ម្ែលក្រុមហ ុនបានអនុវត្តណៅតាមត្ក្មូវការននររស់សតងដ់ារ រនុងការវាស់
ម្វងសំវធិានធន ម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 

 
(i) រំណណើ នហានិភយ័ឥណទានជាស្ថរវនត - significant increase in credit risk (‘SICR’) 
 ការបា នស់្ថម ន SICR គឺជាការវភិាគពហុរតាត  និងការវភិាគជារមួ អាក្ស័យណៅណលើការរមួរញ្ចូ លាន រវាងពត័្ម៌្គន
ម្ផនរររមិ្គណ និង/ឬ គុណភាព។ ណែើមប ៊ីរំណត្ថ់ាណត្ើហានិភយ័ថ្នការមនិសងក្បារច់ំណពាះឥណទាន/ហិរញ្ញរបទាន បានណរើន
ណឡើងគួរឱ្យរត្ស់ម្គា ល់ឬណទ្ចារត់ាងំព៊ីការទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូងមរ ណគយរហានិភយ័ថ្នការមនិសងក្បារន់ណពល
រចចុរបននណក្រៀរណធៀរជាមយួនឹងហានិភយ័ថ្នការមនិសងក្បារន់ណពលទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូង។ អនរខ្ច៊ីក្បារម់្គន រ ់ ក្ត្ូវបាន
ចាត្ទុ់្រថាម្គនរំណណើ នហានិភយ័ឥណទានជាស្ថរវនត ចារត់ាងំព៊ីការទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូង ក្រសិនណរើហួសកាលរំណត្់
សងណលើសព៊ី៣០ថ្ងៃ។ ចំណពាះឥណទានម្ែលក្ត្ូវបានណរៀរចំណឡើងវញិ ណដាយស្ថរផលរ ះពាល់ររស់ COVID 19 និង      
ឥណទានម្ែលរង្ហា ញព៊ីការទូ្ទាត្ស់ងក្បារយឺ់ត្យា វរនុងរយៈណពល៦ម្ខ្រនតរនទ រា់ន  រារក់្ត្ឡរង់យណក្កាយព៊ីកាលររណិចឆទ្
រាយការណ៍ រក៏្ត្ូវបានចាត្ទុ់្រថាម្គនរំណណើ នហានិភយ័ឥណទានជាស្ថរវនតម្ែរ។ 

 
(ii) និយមនយ័ថ្នការមនិសងក្បារ ់និងការងយចុះត្ថ្មលឥណទាន 

ក្រុមហ ុនរំណត្ថ់ាឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុមយួសថិត្រនុងចំណាត្ថ់ាន រម់និសងក្បារ ់ និង ម្គនការងយចុះត្ថ្មល     
ឥណទាន ណៅណពលម្ែលឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុណនះក្សរណៅតាមលរខណៈវនិិចឆយ័ណាមយួ ែូចខាងណក្កាម៖ 
 
• ក្បារណ់ែើម ឬការក្បារ ់ឬទាងំក្បារណ់ែើម និងការក្បារថ់្នឥណទាន ហួសរំណត្ស់ងណលើសព៊ី៩០ថ្ងៃ ឬ៣ម្ខ្ ឬ 
• ចំនួនទ្ឹរក្បារហួ់សកាលរំណត្ស់ង ឬចំនួនទ្ឹរក្បារម់្ែលណៅមនិទានទូ់្ទាត្ ់ណលើសព៊ីរក្មតិ្ម្ែលបានអនុមត័្ 

រនុងរយៈណពល៩០ថ្ងៃ ឬ៣ម្ខ្ ឬត្ិចជាងណនះ ណនះការរង្ហា ញអំព៊ីចំណុចណខ្ាយថ្នឥណទាន ក្ត្ូវបានទ្ម្គល រ ់        
ចំណាត្ថ់ាន រណ់ៅរនុងចំណាត្ថ់ាន រហ់ានិភយ័ខ្ពស់ម្ែលម្គនការងយចុះត្ថ្មល ឬ 

• ណៅណពលម្ែលឥណទានក្ត្ូវបានចាត្ថ់ាន រជ់ាឥណទានម្ែលក្ត្ូវណរៀរចំណឡើងវញិ និងឥណទានម្ែលរំណត្ក់ាល
វភិាគសងក្បារណ់ឡើងវញិ ចំនួនព៊ីរែង ឬណក្ចើនជាងណនះ ណដាយស្ថរផលរ ះពាល់ររស់ COVID 19។ ការណរៀរចំ
ឥណទានណឡើងវញិ និងការរំណត្ក់ាលវភិាគសងក្បារណ់ឡើងវញិថ្នហាវ សុ៊ីល៊ីធ៊ីឥណទានមយួ គឺពារព់ន័ធនឹងការ
ម្រម្ក្រម្ែលបានណធវើណឡើងចំណពាះលរខខ្ណឌ សងក្បារណ់ែើមែំរូងថ្នហាវ សុ៊ីល៊ីធ៊ីឥណទាន ម្ែលរណាត លមរព៊ី
រំណណើ នហានិភយ័ឥណទានររស់អនរជារក់ាត្ពវរិចច/ភាគ៊ីថ្ែគូ។ 

  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
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៣៦. ការក្គប់ក្គងហ្វនិភ័យហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.១ ហ្វនិភ័យឥណទាន (ត្) 
(គ)  ណាលការណ៍ការងយចុះត្ថ្មល (ការខាត្រងឥ់ណទានរពំឹងទុ្រ) (ត្) 
(ii) និយមនយ័ថ្នការមនិសងក្បារ ់និងការងយចុះត្ថ្មលឥណទាន (ត្) 
 
• រនុងររណ៊ី ម្ែលអនរជារក់ាត្ពវរិចច/ភាគ៊ីថ្ែគូម្គនឥណទានណក្ចើនជាមយួធនារ ណហើយម្គនការអនុវត្តកាត្ពវរិចច

ការសងក្បារា់ន ណៅវញិណៅមរ (cross default) ណនះត្ក្មូវឱ្យម្គនការបា នស់្ថម នសំវធិានធន ណក្កាមការមនិសង
ក្បារថ់្នកាត្ពវរិចចរំណុលមយួ ម្ែលណធវើឱ្យម្គនការមនិសងក្បារថ់្នកាត្ពវរិចចរំណុលមយួណផេងណទ្ៀត្ (ការមនិ
សងក្បារឆ់លងាន )។ រនុងររណ៊ី មនិម្គនឃ្លល ម្ែលម្ចងព៊ីសិទ្ធិណែើមប ៊ីទាមទារការទូ្ទាត្ស់ង ណនះការវាយត្ថ្មលសំ
វធិានធន ចាបំាចក់្ត្ូវណធវើណឡើងចំណពាះឥណទានរនុងរក្មតិ្ឯរត្តជនជំនួសឱ្យរក្មតិ្អនរជារក់ាត្ពវរិចច/ភាគ៊ីថ្ែគូជា
រមួ។ 

 
• គណន៊ីម្ែលក្ត្ូវជក្មះណចញព៊ីរញ្ជ ៊ី។ 
 
(iii) ការវាស់ម្វង (ECL - លទ្ធផលវធិ៊ីស្ថស្រសតរនុងការសនមត្ និងការបា នស់្ថម ន) 

ECL ក្ត្ូវបានវាស់ម្វងតាមមូលដាឋ ន ១២ម្ខ្ ឬតាមមូលដាឋ នណពញមយួអាយុកាល     អាក្ស័យណៅតាមរំណណើ ន   
ហានិភយ័ឥណទានជាស្ថរវនតម្ែលបានណរើត្ណឡើង ចារត់ាងំព៊ីការទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូង ឬក្រសិនណរើក្ទ្ពយសរមមមយួក្ត្ូវ
បានចាត្ទុ់្រថាម្គនការងយចុះត្ថ្មលឥណទាន។ ECL ក្ត្ូវបានវាយត្ថ្មល និងវាស់ម្វងតាមមូលដាឋ នក្រមូលផតុ ំ។ 

ចំណពាះការវាយត្ថ្មលជាក្រុម ECL ក្ត្ូវបានរំណត្ណ់ដាយណធវើការបា នស់្ថម ន PD, LGD និង EAD សក្ម្គរម់្ខ្រនទ រ់
រនុងអនគត្ និងសក្ម្គរម់្ផនររមួ។ ធាតុ្ទាងំរ៊ីណនះក្ត្ូវបានគុណរញ្ចូ លាន ណែើមប ៊ីគណនររ ECL សក្ម្គរឆ់្ន នំ៊ីមយួៗរនុង
ណពលអនគត្ ម្ែលរនទ រម់រវាក្ត្ូវបានណធវើអរបហារក្ត្ឡរណ់ៅវញិនកាលររណិចឆទ្រាយការណ៍    និងក្ត្ូវបានរូររញ្ចូ លាន     
វញិ។ អក្តាអរបហារម្ែលក្ត្ូវបានណក្រើរនុងការគណន ECL គឺជាអក្តាការក្បារម់្គនក្រសិទ្ធភាពែំរូង ឬអក្តាម្ែលក្រហារ់
ក្រម្ហល។ 
 

ក្រូបារថ្នការមិនសងក្បារ ់(Probability of Default) 
PD គឺជាលទ្ធភាពម្ែលអត្ិងិជនម្គន រម់និសងក្បារច់ំណពាះកាត្ពវរិចចហិរញ្ញ វត្ថុររស់ខ្លួន រនុងរយៈណពល១២ម្ខ្

រនទ រ ់(PD១២ម្ខ្) ឬរនុងរយៈណពលណពញមយួអាយុកាលម្ែលណៅសល់ (PD ណពញមយួអាយុកាល) ររស់កាត្ពវរិចចណនះ។ 
PD១២ម្ខ្ និង PD ណពញមយួអាយុកាល គឺជាក្រូបាររពំឹងទុ្រថ្នចំណុចណពលថ្នការមនិសងក្បារ ់រនុងរយៈណពល

១២ម្ខ្រនទ រ ់ និងរយៈណពលម្ែលណៅសល់ថ្នឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ណដាយម្ផអរណៅណលើលរខខ្ណឌ ននម្ែលម្គននកាល
ររណិចឆទ្រាយការណ៍ និងលរខខ្ណឌ ណសែឋរិចចនណពលអនគត្ ម្ែលរ ះពាល់ែល់ហានិភយ័ឥណទាន។ 

PD ក្ត្ូវបានទាញយរមរណដាយណក្រើអក្តាមនិសងក្បាររ់នុងណពលរនលងមរ ណដាយណធវើនិយត័្រមមណៅតាមពត័្ម៌្គន
នណពលអនគត្ និងឆលុះរញ្ជច ំងព៊ីសម្គសធាតុ្ថ្ន portfolio រនុងណពលរចចុរបនន និងអក្តាទ្៊ីផារ។ 

Portfolio ទាងំឡាយណាម្ែលមនិម្គនទ្ិនននយ័មនិសងក្បារក់្គរក់្ាន ់ណនះណគណក្រើក្បាស់ Proxy PD នណពល
អនគត្។ 
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៣៦. ការក្គប់ក្គងហ្វនិភ័យហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.១ ហ្វនិភ័យឥណទាន (ត្) 
(គ)  ណាលការណ៍ការងយចុះត្ថ្មល (ការខាត្រងឥ់ណទានរពំឹងទុ្រ) (ត្) 
(iii) ការវាស់ម្វង (ECL - លទ្ធផលវធិ៊ីស្ថស្រសតរនុងការសនមត្ និងការបា នស់្ថម ន) (ត្) 

ចំនួនម្ែលម្គនហានិភយ័មិនសងក្បារ ់(Exposure at Default) 
EAD គឺជាចំនួនទ្ឹរក្បារស់ររុម្ែលក្រុមហ ុនម្គនហានិភយ័ ណៅណពលម្ែលអនរខ្ច៊ីក្បារម់និសងក្បារម់្ែលណៅ  

ជំពារ។់ 
ចំណពាះផលិត្ផលម្ែលក្ត្ូវែររលំស់ និងឥណទានម្ែលក្ត្ូវសងក្បារទ់ាងំក្សុង EAD ១២ម្ខ្ ឬ ណពញមយួ

អាយុកាល ក្ត្ូវបានរំណត្អ់ាក្ស័យណៅតាមទ្ិនននយ័ការរងក់្បាររ់ពំឹងទុ្រ ម្ែលជាការសងក្បាររ់នុងរិចចសនាម្ែលអនរខ្ច៊ី
ក្បារណ់ៅជំពារ ់រនុងរយៈណពល១២ម្ខ្ ឬ រយៈណពលផុត្រំណត្ម់្ែលណៅសល់។ 
 

ការខាត្រងណ់ៅណពលម្ែលមិនម្គនការសងក្បារ ់(Loss Given Default) 
LGD គឺជាការរពំឹងទុ្រររស់ក្រុមហ ុនអំព៊ីរំណណើ នថ្នការខាត្រងច់ំណពាះហានិភយ័ថ្នការមនិសងក្បារ។់ LGD 

ម្គនភាពខុ្សម្រលរាន  អាក្ស័យណៅតាមក្រណភទ្ភាគ៊ីថ្ែគូ ក្រណភទ្ និងអត្៊ីត្ភាពថ្នសំណង និងក្ទ្ពយរញ្ជច ំម្ែលម្គន    ឬការ 
ាកំ្ទ្ឥណទានណផេងៗ។ LGD ក្ត្ូវបានរង្ហា ញណដាយភាគរយថ្នការខាត្រងរ់នុងមយួឯរតាហានិភយ័ នចំណុចណពលមនិ
សងក្បារ ់ (EAD)។ LGD ក្ត្ូវបានគណនទាងំចំណពាះរយៈណពល១២ម្ខ្ និងរយៈណពលណពញមយួអាយុកាល។ LGD គឺជា
ភាគរយថ្នការខាត្រងម់្ែលរពំឹងថាក្ត្ូវបានរណងកើត្ណឡើង ក្រសិនណរើម្គនការមនិសងក្បារណ់រើត្ណឡើង ណលើរយៈណពលណពញមយួ
អាយុកាលរពំឹងទុ្រម្ែលណៅសល់ររស់ឥណទាន។ 

LGDs ក្ត្ូវបានរំណត្ណ់ដាយម្ផអរណៅណលើរតាត មយួចំនួន ម្ែលម្គនផលរ ះពាល់ចំណពាះទ្ឹរក្បារម់្ែលក្រមូល
បានមរវញិរនទ រព់៊ីការមនិសងក្បារ។់ រតាត ទាងំណនះម្គនភាពខុ្សម្រលរព៊ីាន អាក្ស័យណៅតាមក្រណភទ្ផលិត្ផល។ 
• ចំណពាះហាវ សុ៊ីល៊ីធ៊ីម្ែលម្គនការធាន វាអាក្ស័យណៅណលើក្រវត្តិថ្នការក្រមូលក្បារប់ានមរវញិ រនទ រព់៊ីការមនិ

សងក្បារ ់ ណដាយណធវើអរបហារក្ត្ឹមកាលររណិចឆទ្មនិសងក្បារ ់ នូវចំនួនទ្ឹរក្បារថ់្នត្ថ្មលវត្ថុរញ្ជច ំបា នស់្ថម ន តាម     
រយៈការកាត្រ់នថយត្ថ្មលវត្ថុរញ្ជច ំ ណៅតាមក្រណភទ្ថ្នវត្ថុរញ្ជច ំ។ 

• ចំណពាះហាវ សុ៊ីល៊ីធ៊ីម្ែលមនិម្គនការធាន វាពឹងម្ផអរទាងំក្សុងណៅណលើក្រវត្តិថ្នការក្រមូលក្បារប់ានមរវញិ រនទ រ់
ព៊ីការមនិសងក្បារ ់ ណដាយណធវើអរបហារក្ត្ឹមកាលររណិចឆទ្មនិសងក្បារ។់ ការក្រមូលស្ថចក់្បារប់ានមរវញិ ក្ត្ូវ
បានជះឥទ្ធិពលណដាយយុទ្ធស្ថស្រសតរនុងការក្រមូលក្បាររ់នទ រព់៊ីការមនិសងក្បារ ់ម្ែលក្ត្ូវបានរមួរញ្ចូ លណៅរនុង
ការក្រមូលក្បាររ់នទ រព់៊ីការជក្មះណចញព៊ីរញ្ជ ៊ីផងម្ែរ។ 

 
រនុងចំណណាម portfolio ទាងំ៧ក្រណភទ្ portfolio ឥណទានជាក្រុមរង្ហា ញនូវការជារទ់ារទ់្ងជាមយួនឹងធាតុ្   

អណងរម្គ ក្រូណសែឋរិចច ម្ែលម្ផអរណៅតាមការវភិាគសថិត្ិក្ត្ឡរណ់ក្កាយម្ែលបានណធវើណឡើង ែូចណនះណហើយពត័្ម៌្គននណពល
អនគត្ក្ត្ូវបានអនុវត្ត។ ចំណពាះ portfolio ណផេងៗណទ្ៀត្ ម្ែលមនិម្គនការជារទ់ារទ់្ងជាមយួនឹងធាតុ្ម្គ ក្រូណសែឋរិចចណា
មយួណទ្ ណនះទ្ិនននយ័រនុងក្ារនលងមរគឺជាពត័្ម៌្គនម្ែលសមណហតុ្ផល និងម្គនការាកំ្ទ្។ 

ចំណពាះ portfolio ម្ែលមនិម្គនទ្ិនននយ័មនិសងក្បារក់្គរក់្ាន ់Proxy LGD ក្ត្ូវបានណក្រើក្បាស់។ 
  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការក្គប់ក្គងហ្វនិភ័យហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.១ ហ្វនិភ័យឥណទាន (ត្) 
(គ)  ណាលការណ៍ការងយចុះត្ថ្មល (ការខាត្រងឥ់ណទានរពំឹងទុ្រ) (ត្) 
(iii) ការវាស់ម្វង (ECL - លទ្ធផលវធិ៊ីស្ថស្រសតរនុងការសនមត្ និងការបា នស់្ថម ន) (ត្) 

ការខាត្រងណ់ៅណពលម្ែលមិនម្គនការសងក្បារ ់(Loss Given Default) (ត្) 
ការសនមត្ម្ែលជាមូលដាឋ នសក្ម្គរក់ារគណន ECL ក្ត្ូវបានតាមដាន និងក្ត្ួត្ពិនិត្យជារនតរនទ រ។់ មនិម្គន

ការម្ក្រក្រួលជាស្ថរវនតណាមយួចំណពាះវធិ៊ីស្ថស្រសតថ្នការបា នស់្ថម ន ឬការសនមត្ជារោ់រណ់ាមយួ ក្ត្ូវបានណធវើណឡើងរនុងឆ្ន ំ
រាយការណ៍ណនះណទ្។ 
 
(iv) ពត័្ម៌្គននណពលអនគត្ម្ែលក្ត្ូវបានរញ្ចូ លណៅរនុងគំរ ូECL  

ការគណន ECL ក្ត្ូវបានរញ្ចូ លនូវពត័្ម៌្គននណពលអនគត្។ ក្រុមហ ុនបានអនុវត្តការវភិាគរនុងក្ាមុន និង
បានរត្ស់ម្គា ល់នូវធាតុ្អណងរម្ផនរណសែឋរិចចសំខាន់ៗ ម្ែលម្គនផលរ ះពាល់ណលើហានិភយ័ឥណទាន និងការខាត្ឥណទាន
រពំឹងទុ្រ សក្ម្គរ ់portfolio ន៊ីមយួៗ។ 

ធាតុ្អណងរម្ផនរណសែឋរិចចសំខាន់ៗ  និងផលរ ះពាល់ពារព់ន័ធររស់វាចំណពាះ PD ម្គនភាពខុ្សម្រលរាន ណៅតាម
ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។ ការវនិិចឆយ័ររស់អនរឯរណទ្ស រក៏្ត្ូវបានអនុវត្តណៅរនុងែំណណើ រការណនះផងម្ែរ។ ការពារររនុងក្ារនលង
មរចំណពាះធាតុ្អណងរម្ផនរណសែឋរិចចទាងំណនះ (“ណសណារ ៊ីយ ូណសែឋរិចចមូលដាឋ ន”) ក្ត្ូវបានែរក្សងក់្រភពមរព៊ីការក្ស្ថវក្ជាវ
ខាងណក្ៅ។ ផលរ ះពាល់ថ្នធាតុ្អណងរម្ផនរណសែឋរិចចទាងំណនះ ចំណពាះ PD     ក្ត្ូវបានរំណត្ណ់ដាយការអនុវត្តការវភិាគសថិត្ិ       
ក្ត្ឡរង់យណក្កាយ ណែើមប ៊ីម្សវងយល់អំព៊ីរម្ក្មរក្មួលថ្នផលរ ះពាល់ណៅរនុងធាតុ្អណងរទាងំណនះ ម្ែលធាល រម់្គនក្រវត្តិថ្នអក្តា
មនិសងក្បារ ់ ណៅណពលម្ែល  LGD  ម្ផអរណលើក្រវត្តិថ្នការក្រមូលក្បារប់ានមរវញិរនទ រព់៊ីការមនិសងក្បារ ់និងអាក្ស័យ
ណៅណលើការពិចារណាររស់ក្រុមហ ុនចំណពាះការបា នស់្ថម នត្ថ្មលវត្ថុរញ្ជច ំ តាមរយៈការកាត្រ់នថយវត្ថុរញ្ជច ំ  ណលើរម្លងម្ត្ 
portfolio ឥណទានជាក្រុម ម្ែលក្ត្ូវបានដាររ់ញ្ចូ លនូវពត័្ម៌្គននណពលអនគត្ និង EAD គឺម្ផអរណលើទ្ិនននយ័ការទូ្ទាត្់
រពំឹងទុ្រ។ 

រម្នថមព៊ីណលើណសណារ ៊ីយ ូម្ែលពឹងម្ផអរណៅណលើណសែឋរិចច ក្រុមហ ុនពិចារណាណៅណលើលទ្ធភាពថ្នណសណារ ៊ីយ ូណផេងៗ
ណទ្ៀត្ ជាមយួនឹងការការងលឹងណសណារ ៊ីយ ូ។ ចំនួនថ្នណសណារ ៊ីយ ូណផេងៗម្ែលក្ត្ូវបានណក្រើក្បាស់ ក្ត្ូវបានរំណត្ណ់ដាយពឹងម្ផអរ
ណៅណលើការវភិាគក្រណភទ្ផលិត្ផលចមបងន៊ីមយួៗ ណែើមប ៊ីធានថាមនិម្គន non-linearities។ ចំនួនណសណារ ៊ីយ ូ និង លទ្ធផល
សនមត្ររស់វា ក្ត្ូវបានវាយត្ថ្មលណៅណរៀងរាល់កាលររណិចឆទ្រាយការណ៍ន៊ីមយួៗ។ សក្ម្គរែ់ំណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
និងថ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ក្រុមហ ុនបានសននិដាឋ នថាម្គនណសណារ ៊ីយ ូចំនួនរ៊ីម្ែលចារប់ាន non-linearities យា ងសម
ក្សរ។ ការងលឹងណសណារ ៊ីយ ូក្ត្ូវបានរំណត្ណ់ដាយការផាុ ំរញ្ចូ លាន ថ្នការវភិាគសថិត្ិ និងការវនិិចឆយ័ររស់អនរជំនញខាងម្ផនរ
ឥណទាន ណដាយគិត្ណៅណលើលទ្ធភាពម្ែលអាចណរើត្ម្គនណឡើងមយួចំនួនម្ែលម្គនណសណារ ៊ីយ ូន៊ីមយួៗជាត្ំណាង។ 
  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការក្គប់ក្គងហ្វនិភ័យហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.១ ហ្វនិភ័យឥណទាន (ត្) 
(គ)  ណាលការណ៍ការងយចុះត្ថ្មល (ការខាត្រងឥ់ណទានរពំឹងទុ្រ) (ត្) 
(iv) ពត័្ម៌្គននណពលអនគត្ម្ែលក្ត្ូវបានរញ្ចូ លណៅរនុងគំរ ូECL (ត្) 

រនុងការពិចារណាអំព៊ីផលរ ះពាល់ថ្នជមៃឆឺលង COVID-19 ចំណពាះឥណទាន និងរុណរក្រទានររស់ក្រុមហ ុន គណៈ
ក្គរក់្គងណធវើរចចុរបននភាពជារនតរនទ រច់ំណពាះធាតុ្អណងរម្គ ក្រូណសែឋរិចចក្រចាកំ្ត្៊ីម្គស ណែើមប ៊ីឆលុះរញ្ជច ំងព៊ីលរខខ្ណឌ ណសែឋរិចចន
ណពលរចចុរបនន រនុងគំរនូណពលអនគត្ររស់ក្រុមហ ុន។ សក្ម្គរែ់ំណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ គណៈក្គរក់្គងបានណធវើ
រចចុរបននភាពធាតុ្អណងរម្គ ក្រូណសែឋរិចចចុងណក្កាយរំផុត្ម្ែលម្គន រហូត្ែល់ថ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០។ គណៈក្គរក់្គងណជឿ
ជារថ់ាការម្រត្ក្មូវណនះ បានឆលុះរញ្ជច ំងព៊ីលរខខ្ណឌ ណសែឋរិចចចុងណក្កាយរំផុត្ណហើយ។ ការរនតរ ៊ីររាលដាលថ្នជមៃ ឺ COVID-
19 រប៏ានរណាត លឱ្យម្គនភាពមនិក្បារែក្រជាចំណពាះររយិាកាសណសែឋរិចច ម្ែលអាចរណាត លឱ្យចំណាយការងយចុះត្ថ្មល
ឥណទានម្គនការណរើនណឡើងខ្ពស់ជាងមុន។ ែូចណនះ គណៈក្គរក់្គងបានម្រសក្មួលភាគរយថ្នក្រូបារម្ែលបានងលឹង ណៅរនុង
ក្រូបារថ្នការមនិសងក្បារ ់ (“PD”) នណពលអនគត្ម្ែលបានងលឹង ណែើមប ៊ីផតល់នូវទ្មៃនធ់ៃនជ់ាងមុន ចំណពាះណសណារ ៊ីយ ូម្ែល
អាក្រររ់ំផុត្ និងទ្មៃនក់្ស្ថលជាងចំណពាះណសណារ ៊ីយ ូលលអរំផុត្ ទ្នទឹមនឹងការររាភាគរយមូលដាឋ នឱ្យណៅែម្ែល ណដាយណក្រើ
ពត័្ម៌្គនម្ែលសមណហតុ្ផល និងម្គនការាកំ្ទ្។ 

ជាមយួនឹងការពាររម្ផនរណសែឋរិចច ការណធវើគណក្ម្គង និងលទ្ធភាពម្ែលអាចណរើត្ម្គនណឡើងនន គឺក្រឈមនឹង
ភាពមនិចាស់ោស់ពារព់ន័ធរនុងរក្មតិ្ខ្ពស់ ែូចណនះ លទ្ធផលជារម់្សតងអាចម្គនភាពខុ្សាន ជាស្ថរវនតព៊ីការណធវើគណក្ម្គង
ទាងំណនះ។ ក្រុមហ ុនពិចារណាណៅណលើការពាររទាងំណនះ ណែើមប ៊ីរង្ហា ញព៊ីការបា នស់្ថម នលអរំផុត្ណៅណលើលទ្ធភាពម្ែលអាច
ណរើត្ម្គនណឡើង និងបានណធវើការវភិាគណៅណលើ non-linearities និងភាពមនិសុ៊ីណមក្ទ្៊ីាន ថ្ន portfolios ខុ្សៗាន ររស់ក្រុមហ ុន
ណែើមប ៊ីរំណត្ថ់ាណសណារ ៊ីយ ូម្ែលក្ត្ូវបានណក្ជើសណរ ើស គឺជាត្ំណាងែស៏មក្សរចំណពាះណសណារ ៊ីយ ូននម្ែលអាចណរើត្ម្គន
ណឡើង។ 

 
ការសនមត្ធាតុ្អណងរម្គ ក្រូណសែឋរិចច 
ការងលឹងម្ែលក្ត្ូវបានរំណត្ច់ំណពាះណសណារ ៊ីយ ូណសែឋរិចចន៊ីមយួៗ គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ និងថ្ងៃទ្៊ី៣១ 

ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 

 មូល ា ន  លអបំផ៊ុត្  អាក្ររ់បំផ៊ុត្ 
ណៅថ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ %  %  % 
ការងលឹងក្រូបារណសណារ ៊ីយ ូ ៦០%  ១៥%  ២៥% 
 

 មូល ា ន  លអបំផ៊ុត្  អាក្ររ់បំផ៊ុត្ 
ណៅថ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ %  %  % 
ការងលឹងក្រូបារណសណារ ៊ីយ ូ ៦០%  ២០%  ២០% 
  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការក្គប់ក្គងហ្វនិភ័យហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.១ ហ្វនិភ័យឥណទាន (ត្) 
(គ)  ណាលការណ៍ការងយចុះត្ថ្មល (ការខាត្រងឥ់ណទានរពំឹងទុ្រ) (ត្) 
(iv) ពត័្ម៌្គននណពលអនគត្ម្ែលក្ត្ូវបានរញ្ចូ លណៅរនុងគំរ ូECL (ត្) 

ការវភិាគភាពម្ក្រក្រួល (Sensitivity analysis) 
ក្រុមហ ុនបានណក្រើធាតុ្អណងរម្គ ក្រូណសែឋរិចចខុ្សាន ជាគូ ចំណពាះ portfolio ន៊ីមយួៗ ម្ផអរណៅតាមលទ្ធផលថ្នការ

វភិាគសថិត្ិក្ត្ឡរង់យណក្កាយ និងការវនិិចឆយ័ររស់អនរជំនញ ម្ែលណធវើឱ្យម្គនភាពចាស់ោស់ម្ផនរអាជ៊ីវរមម។ ក្រុមហ ុនណធវើ
ណត្សតណលើសថិត្ិជាក្រចា ំ ណៅណលើគំរនូណពលអនគត្ររស់ក្រុមហ ុន និងបានណធវើរចចុរបននរមមចំណពាះគូថ្នធាតុ្អណងរម្គ ក្រូណសែឋរិចច 
ម្ែលសមក្សរសក្ម្គរក់ារណក្រើក្បាស់ ណដាយម្ផអរណៅណលើទ្ិនននយ័ម្ផនរគុណភាព និងររមិ្គណចុងណក្កាយរំផុត្ម្ែលម្គន។ គូ
ថ្នធាតុ្អណងរម្គ ក្រូណសែឋរិចចម្ែលបានណក្រើក្បាស់ សក្ម្គរែ់ំណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ និងថ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
ម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 
គំរ ូ Portfolio ២០២០ ២០១៩ 

PD 

ឥណទានជាក្រុម 
ឥណទានអក្តាការក្បារ១់២ម្ខ្ ការវនិិណយាគររណទ្សផ្លទ ល់ (% ថ្ន GDP) 
ការនចូំលទំ្និញណៅរមពុជា ឥណទានវស័ិយឯរជនរនុងក្សុរណធៀរនឹង GDP 

ឥណទានឯរត្តជន 
ការវនិិណយាគររណទ្សផ្លទ ល់ (% ថ្ន GDP) ការវនិិណយាគររណទ្សផ្លទ ល់ (% ថ្ន GDP) 
អក្តារយៈណពល១ឆ្ន រំរស់រត្នារអាណមររិ អក្តារយៈណពល១ឆ្ន រំរស់រត្នារអាណមររិ 
CPI រមពុជា ក្គរខ់្ទងទ់ាងំអស់ ២០១០=១០០ CPI រមពុជា ក្គរខ់្ទងទ់ាងំអស់ ២០១០=១០០ 

ឥណទានណក្រើក្បាស់
ផ្លទ ល់ខ្លួន 

ការវនិិណយាគររណទ្សផ្លទ ល់ (% ថ្ន GDP) ការវនិិណយាគររណទ្សផ្លទ ល់ (% ថ្ន GDP) 
អក្តារតូរក្បារ់ែុោល រអាណមររិ ណៅជាក្បារណ់រៀល អក្តារតូរក្បារ់ែុោល រអាណមររិ ណៅជាក្បារណ់រៀល 

ឥណទានម្រលមអ
ណគហដាឋ ន 

ការវនិិណយាគររណទ្សផ្លទ ល់ (% ថ្ន GDP) ទុ្នរក្មុងររណទ្សណៅក្រណទ្សរមពុជា 
ឥណទានអក្តាការក្បារ១់២ម្ខ្ ឥណទានវស័ិយឯរជនរនុងក្សុរណធៀរនឹង GDP 
ឥណទានវស័ិយឯរជនរនុងក្សុរណធៀរនឹង GDP   

ឥណទានតាមរែូវ
កាល 

ការវនិិណយាគររណទ្សផ្លទ ល់ (% ថ្ន GDP) ទុ្នរក្មុងររណទ្សណៅក្រណទ្សរមពុជា 
 

សនទសេនថ៍្ងលទំ្និញណៅក្រណទ្សរមពុជា (រមួរញ្ចូ លនូវ
រញ្ជា ទាងំអស់ណៅណលើទ្៊ីផារ) 

ឥណទាន SME  
អក្តារយៈណពល១ឆ្ន រំរស់រត្នារអាណមររិ អក្តារយៈណពល១ឆ្ន រំរស់រត្នារអាណមររិ 
ឥណទានអក្តាការក្បារ១់២ម្ខ្ ការនចូំលទំ្និញណៅក្រណទ្សរមពុជា 

ឥណទានរុគាលិរ 

ការវនិិណយាគររណទ្សផ្លទ ល់ (% ថ្ន GDP) សនទសេនថ៍្ងលទំ្និញណៅក្រណទ្សរមពុជា (រមួរញ្ចូ លនូវ
រញ្ជា ទាងំអស់ណៅណលើទ្៊ីផារ) 

អក្តារយៈណពល១ឆ្ន រំរស់រត្នារអាណមររិ អក្តារតូរក្បារ់ែុោល រអាណមររិ ណៅជាក្បារណ់រៀល 
CPI រមពុជា ក្គរខ់្ទងទ់ាងំអស់ ២០១០=១០០ ឥណទានអក្តាការក្បារ១់២ម្ខ្ 

LGD ឥណទានជាក្រុម 

អក្តាាម នការង្ហរណធវើសររុររស់ក្រណទ្សរមពុជា  
(ការបា នស់្ថម នររស់អងាការ ILO) 

អក្តារតូរក្បារ់ែុោល រអាណមររិ ណៅជាក្បារណ់រៀល 

សនទសេនថ៍្ងលទំ្និញណៅក្រណទ្សរមពុជា (រមួរញ្ចូ ល
នូវរញ្ជា ទាងំអស់ណៅណលើទ្៊ីផារ) 

ការនចូំលទំ្និញណៅក្រណទ្សរមពុជា 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការក្គប់ក្គងហ្វនិភ័យហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.១ ហ្វនិភ័យឥណទាន (ត្) 
(គ)  ណាលការណ៍ការងយចុះត្ថ្មល (ការខាត្រងឥ់ណទានរពំឹងទុ្រ) (ត្) 
(iv) ពត័្ម៌្គននណពលអនគត្ម្ែលក្ត្ូវបានរញ្ចូ លណៅរនុងគំរ ូECL (ត្) 

ការវភិាគភាពម្ក្រក្រួល (Sensitivity analysis) (ត្) 
តារាងខាងណក្កាមណនះគឺជារម្ក្មរក្មួលបា នស់្ថម នចំណពាះ ECL សក្ម្គរែ់ំណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ និង

ថ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ម្ែលរណាត លមរព៊ីការម្ក្រក្រួលធាតុ្អណងរម្គ ក្រូណសែឋរិចច ព៊ីការសនមត្ជារម់្សតងម្ែលបានណក្រើ។ 
ការម្ក្រក្រួលធាតុ្អណងរម្គ ក្រណូសែឋរិចច (“MEVs”) ក្ត្ូវបានរំណត្ឱ់្យម្ក្រក្រួលជាមយួនឹងគូររស់វា ណហើយវាក្ត្ូវបានវភិាគររ
ចណនល ះថ្នភាពម្ក្រក្រួល រនុងគម្គល ត្សតងដ់ារមយួ ម្ែលជាលរខខ្ណឌ ម្ផនរសថិត្ិរនុងការពាររធាតុ្អណងរ ព៊ីធាតុ្អណងរម្គ ក្រ ូ   
ណសែឋរិចចម្ែលបានពារររចួ។ 

 ECL  ECL 

 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
ឥណទានជាក្រមុ        
ធាតុ្អណងររម្នថមណៅរនុង MEVs (៧.៣០៤.១១៨)  (១.៥៧៣.៥៥៦)  (១.៨០៥.៧១៥)  (៣៨៦.១៤៩) 
ធាតុ្អណងរកាត្ណ់ចញព៊ី MEVs ៣.៨០៥.៦៦២  ១.៤១២.៦៣២  ៩៤០.៨៣១  ៣៤៦.៦៥៨ 
        
ឥណទានឯរត្តជន        
ធាតុ្អណងររម្នថមណៅរនុង MEVs (៥.១៥៦.៩១៨)  (៥.២៦៣.៥៣៥)  (១.២៧៤.៨៨៧)  (១.២៩១.៦៦៥) 
ធាតុ្អណងរកាត្ណ់ចញព៊ី MEVs ៣.៥៩៤.៤៥២  ៣.១៣៧.១៨១  ៨៨៨.៦១៦  ៧៦៩.៨៦០ 
        
ឥណទានខក្បើក្បាសផ់្ទទ លេ់ាួន        
ធាតុ្អណងររម្នថមណៅរនុង MEVs ២៩៨.០៧៨  ២៤.៩១៤  ៧៣.៦៩០  ៦.១១៤ 
ធាតុ្អណងរកាត្ណ់ចញព៊ី MEVs (៣២០.៩៧៩)  (២៥.៣៣៣)  (៧៩.៣៥២)  (៦.២១៧) 
        
ឥណទានខរលមអខគហ ា ន        
ធាតុ្អណងររម្នថមណៅរនុង MEVs (១.១២៣.៥៨០)  (៥៤៣.៧៨៨)  (២៧៧.៧៧០)  (១៣៣.៤៤៥) 
ធាតុ្អណងរកាត្ណ់ចញព៊ី MEVs ៧៣៩.៦១៦  ៣១៣.៧០៤  ១៨២.៨៤៧  ៧៦.៩៨៣ 
        
ឥណទានតាមរដវូកាល        
ធាតុ្អណងររម្នថមណៅរនុង MEVs ៧០៣.០៣៨  ១.៣៧៥.៧៨៨  ១៧៣.៨០៤  ៣៣៧.៦១៧ 
ធាតុ្អណងរកាត្ណ់ចញព៊ី MEVs (៣.០៥៩.៤២៥)  (៣.៧០៣.៦៣១)  (៧៥៦.៣៤៧)  (៩០៨.៨៦៧) 
        
ឥណទាន SME        
ធាតុ្អណងររម្នថមណៅរនុង MEVs (២០.៩៧៧.០៥៤)  (៥.៨១០.០៥៣)  (៥.១៨៥.៩២២)  (១.៤២៥.៧៨០) 
ធាតុ្អណងរកាត្ណ់ចញព៊ី MEVs ៧.៣៨៤.១១៩  ២.៨៦៩.៧៩១  ១.៨២៥.៤៩៣  ៧០៤.២៤៣ 
        
ឥណទានប៊ុគាលរិ        
ធាតុ្អណងររម្នថមណៅរនុង MEVs (៣៨.៦៦៩)  ៣០០.៣៨៩  (៩.៥៦០)  ៧៣.៧១៥ 
ធាតុ្អណងរកាត្ណ់ចញព៊ី MEVs ២៥.៦២០  (៥៩៩.១០៧)  ៦.៣៣៤  (១៤៧.០២០) 
 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការក្គប់ក្គងហ្វនិភ័យហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.១ ហ្វនិភ័យឥណទាន (ត្) 
(គ)  ណាលការណ៍ការងយចុះត្ថ្មល (ការខាត្រងឥ់ណទានរពំឹងទុ្រ) (ត្) 
(v) ការដារហ់ានិភយ័ជាក្រុម ចំណពាះ ECL ម្ែលក្ត្ូវបានវាស់ម្វងតាមមូលដាឋ នក្រមូលផតុ ំ 

ចំណពាះសំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រងឥ់ណទានរពំឹងទុ្រ ម្ែលយរគំរតូាមមូលដាឋ នក្រមូលផតុ ំ      ការក្រមូលផតុ ំ   
ហានិភយ័ក្ត្ូវបានណធវើណឡើងតាមមូលដាឋ នថ្នលរខណៈហានិភយ័ជារមួ រណ៏ធវើម្ររណនះហានិភយ័ម្ែលសថិត្ណៅរនុងក្រុមម្ត្មយួគឺ
ម្គនភាពែូចាន ។ 

រនុងការដារជ់ាក្រុម ត្ក្មូវឱ្យម្គនពត័្ម៌្គនក្គរក់្ានស់ក្ម្គរក់្រុម ណែើមប ៊ីអាចក្រមូលសថិត្ិបាន។ ក្រសិនណរើមនិម្គន
ពត័្ម៌្គនថ្ផទរនុងក្គរក់្ានណ់ទ្ ណនះក្រុមហ ុនបានពិចារណាណៅណលើទ្ិនននយ័ណាលខាងរនុង/ខាងណក្ៅរម្នថម ណែើមប ៊ីណក្រើក្បាស់
សក្ម្គរក់ារណធវើគំរ។ូ 

ភាពសមក្សររនុងការដារជ់ាក្រុម ក្ត្ូវបានតាមដាន និងក្ត្ួត្ពិនិត្យ តាមមូលដាឋ នក្រចាកំារយិររណិចឆទ្ ណដាយ
ម្ផនរហានិភយ័ឥណទាន។ 

 
(vi) ណាលការណ៍ជក្មះណចញព៊ីរញ្ជ ៊ី 

ជាទូ្ណៅ ការជក្មះណចញព៊ីរញ្ជ ៊ីក្ត្ូវបានណធវើណឡើងណៅណពលម្ែលសរមមភាពននរនុងការក្រមូលក្បារ ់ ក្ត្ូវបានណធវើ
ណឡើងក្គរម់ណធាបាយរចួណហើយ ឬណៅណពលម្ែលការក្រមូលក្បាររ់ម្នថមណទ្ៀត្មនិអាចណធវើណៅបាន ឬមនិអាចទ្ទ្ួលយរបាន
ណដាយភាពសមក្សរ។ ណៅណពលម្ែលឥណទាន ឬឧរររណ៍រំណុលក្ត្ូវបានចាត្ទុ់្រថាមនិអាចក្រមូលបាន វាក្ត្ូវបាន
ជក្មះណចញព៊ីរញ្ជ ៊ីរនុងគណន៊ីសំវធិានធន ឬគណន៊ីងយចុះត្ថ្មលម្ែលពារព់ន័ធ។ ឥណទានណនះក្ត្ូវបានជក្មះណចញព៊ីរញ្ជ ៊ី
ទាងំក្សុង ឬក្ត្ូវបានជក្មះណចញព៊ីរញ្ជ ៊ីមយួម្ផនរ រនទ រព់៊ីគិត្ពិចារណាណៅណលើត្ថ្មលម្ែលអាចលរប់ានជារម់្សតងររស់ក្ទ្ពយ
រញ្ជច ំ (ក្រសិនណរើម្គន) និងណៅណពលម្ែលការវនិិចឆយ័ររស់គណៈក្គរក់្គងយល់ណ ើញថា មនិម្គនលទ្ធភាពរនុងការក្រមូល
ក្បារម់រវញិណទ្។  ឥណទានម្ែលក្ត្ូវជក្មះណចញព៊ីរញ្ជ ៊ីទាងំអស់ ក្ត្ូវម្ត្ម្គនការអនុមត័្ណដាយក្រមុក្រឹរាភបិាល ឬអាជ្ាធរ
ម្ែលបានទ្ទ្ួលសិទ្ធិ។ 
 
(vii) ការម្រម្ក្រឥណទានណឡើងវញិ 

ជួនកាលក្រុមហ ុនបានចរចាណឡើងវញិ ឬបានម្រម្ក្រលំហូរស្ថចក់្បាររ់នុងរិចចសនាថ្នឥណទានអត្ិងិជនណឡើង    
វញិ។ ណៅណពលម្ែលម្គនណហតុ្ការណ៍ណនះណរើត្ណឡើង ក្រុមហ ុនវាយត្ថ្មលថាណត្ើខ្លឹមស្ថរថ្នលរខខ្ណឌ ងម៊ី      ម្គនភាពខុ្សាន ជា 
ស្ថរវនតព៊ីលរខខ្ណឌ ែំរូងឬណទ្។ ក្រុមហ ុនណធវើម្ររណនះណដាយគិត្ពិចារណាណៅណលើរតាត ណផេងៗ រនុងចំណណាមរតាត ជាណក្ចើន ែូច
ខាងណក្កាម៖ 
• ក្រសិនណរើអនរខ្ច៊ីក្បារម់្គនផលវបិារម្ផនរហិរញ្ញ វត្ថុ   ណហើយការម្រម្ក្រពិត្ជាអាចជួយ កាត្រ់នថយលំហូរស្ថចក់្បារ ់

រនុងរិចចសនា ឱ្យណៅក្ត្ឹមចំនួនម្ែលអនរខ្ច៊ីក្បាររ់ពំឹងថាម្គនលទ្ធភាពរងក់្បារ ់
• ថាណត្ើម្គនលរខខ្ណឌ ងម៊ីសំខាន់ៗ ក្ត្ូវបានម្ណន ំ ែូចជាការម្រងម្ចរក្បារច់ំណណញ/ផលចំណណញម្ែលម្ផអរណលើ

មូលធន ម្ែលម្គនផលរ ះពាល់ជាស្ថរវនតណលើទ្ិនននយ័ហានិភយ័ររស់ឥណទានណនះ 
• ការពនារណពលឥណទានជារោ់រ ់ណៅណពលម្ែលអនរខ្ច៊ីក្បារម់និម្គនផលវបិារម្ផនរហិរញ្ញ វត្ថុ 
• ការម្ក្រក្រួលអក្តាការក្បារជ់ារោ់រ់ 
• ការផ្លល ស់រតូរក្រណភទ្ររូិយរណ័ណ ររស់ឥណទាន  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការក្គប់ក្គងហ្វនិភ័យហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.១ ហ្វនិភ័យឥណទាន (ត្) 
(គ)  ណាលការណ៍ការងយចុះត្ថ្មល (ការខាត្រងឥ់ណទានរពំឹងទុ្រ) (ត្) 
(vii) ការម្រម្ក្រឥណទានណឡើងវញិ (ត្) 
• ការដាររ់ញ្ចូ លក្ទ្ពយរញ្ជច ំ ការធានណផេងៗ ឬការពក្ង៊ីរទ្ំហំឥណទាន     ម្ែលម្គនផលរះពាល់ជាស្ថរវនតណលើ 

ហានិភយ័ថ្នឥណទានណនះ 
រនទ រព់៊ីបានណធវើការម្រម្ក្ររចួណហើយ ហានិភយ័ថ្នការមនិសងក្បារព់ារព់ន័ធនឹងឥណទានទាងំណនះ ក្ត្ូវបានវាយ

ត្ថ្មលនកាលររណិចឆទ្រាយការណ៍ និងក្ត្ូវបានណរៀរណធៀរជាមយួនឹងហានិភយ័ណក្កាមលរខខ្ណឌ ណែើមណៅណពលទ្ទ្ួលស្ថា ល់
ែំរូង ណៅណពលម្ែលការម្រម្ក្រមនិម្គនភាពជាស្ថរវនត ណហើយមនិរណាត លឱ្យម្គនការឈរទ់្ទ្ួលស្ថា ល់ឥណទានែំរូង។ 
ក្រុមហ ុនតាមដានែំណណើ រការក្ទ្ពយសរមមម្ែលបានម្រម្ក្រជារនតរនទ រ។់ ក្រុមហ ុនអាចរំណត្ថ់ាហានិភយ័ឥណទាន ក្ត្ូវ
បានម្រលមអគួរឱ្យរត្ស់ម្គា ល់ រនទ រព់៊ីការណរៀរចំណឡើងវញិរចួ ែូចណនះក្ទ្ពយសរមមណនះក្ត្ូវបានែរណចញព៊ីែំណារក់ាលទ្៊ី៣ 
ឬែំណារក់ាលទ្៊ី២ (ECL ណពញមយួអាយុកាល) មរែំណារក់ាលទ្៊ី១ (ECL ១២ម្ខ្) វញិ។ ររណ៊ី ណនះគឺសក្ម្គរម់្ត្ក្ទ្ពយ
សរមមម្ែលម្គនែំណណើ រការលអក្សរណៅតាមលរខខ្ណឌ ងម៊ី រនុងរយៈណពល៦ម្ខ្រនតរនទ រ ់ឬណលើសព៊ីណនះ។ 
 
( ) ហានិភយ័ឥណទានអត្ិររម្គមុនណពលររឹអូសវត្ថុរញ្ជច ំ ឬមុនណពលពក្ង៊ីរឥណទានណផេងៗ 

ហានិភយ័ឥណទានអត្ិររម្គ ចំណពាះក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណៅរនុងរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញ វត្ថុ គណឺសមើនឹងត្ថ្មលណយាងររស់វា។ ចំណពាះរំណុលយថាណហតុ្ ហានិភយ័ឥណទានអត្ិររម្គគឺណសមើនឹងចំនួនទ្ឹរក្បារ ់
អត្ិររម្គម្ែលក្រុមហ ុនក្ត្ូវរង ់ ក្រសិនណរើកាត្ពវរិចចថ្នឧរររណ៍ម្ែលបានណចញផាយក្ត្ូវបានណគណសនើឱ្យរង។់ តារាងខាង
ណក្កាមណនះ រង្ហា ញព៊ីហានិភយ័ឥណទានអត្ិររម្គចំណពាះក្រុមហ ុន ចំណពាះឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលអាចម្គនការងយចុះត្ថ្មល៖ 
 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
ហានិភយ័ឥណទានពារព់ន័ធនឹង

ក្ទ្ពយសរមមរនុងតារាងតុ្លយការ        
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការដារក់្បារណ់ៅ

ធនារ ២៣៥.៩០៩.១៨៥  ៧៧.២៩១.៤៣៦  ៥៨.៣២១.១៨៣  ១៨.៩៦៧.២២៤ 
ឥណទាន និងរុណរក្រទានវាស់

ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់ ៣.៣៩៤.៨៧៤.៩១៧  ៣.១១៥.៤៨១.៩២៥  ៨៣៩.២៧៦.៨៦៥  ៧៦៤.៥៣៥.៤៤២ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ៣.៤៥១.៣២១  ៦.៣៨៩.៥០៣  ៨៥៣.២៣១  ១.៥៦៧.៩៧៦ 
ហានិភយ័ឥណទានអតិ្ររម្គសររុ

ម្ែលក្តូ្វម្គនការងយចុះត្ថ្មល ៣.៦៣៤.២៣៥.៤២៣  ៣.១៩៩.១៦២.៨៦៤  ៨៩៨.៤៥១.២៧៩  ៧៨៥.០៧០.៦៤២ 
 
  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការក្គប់ក្គងហ្វនិភ័យហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.១ ហ្វនិភ័យឥណទាន (ត្) 
( ) ហានិភយ័ឥណទានអត្ិររម្គមុនណពលររឹអូសវត្ថុរញ្ជច ំ ឬមុនណពលពក្ង៊ីរឥណទានណផេងៗ (ត្) 

តារាងខាងណលើណនះរង្ហា ញព៊ីណសណារ ៊ីយ ូម្ែលអាក្រររ់ំផុត្ថ្នហានិភយ័ឥណទានររស់ក្រុមហ ុន ណដាយមនិបាន
គិត្ែល់ក្ទ្ពយរញ្ជច ំម្ែលបានកានក់ារ ់ និង/ឬ ការពក្ង៊ីរឥណទានណផេងៗណទ្។ ហានិភយ័ខាងណលើគឺម្ផអរណៅណលើត្ថ្មលណយាង
សុទ្ធ។ ែូចបានរង្ហា ញខាងណលើ ៩៣% (២០១៩ ៖ ៩៧%) ថ្នហានិភយ័ឥណទានអត្ិររម្គសររុ ណរើត្មរព៊ីឥណទាន និង
រុណរក្រទាន។ គណៈក្គរក់្គងណជឿជារណ់លើលទ្ធភាពររស់ខ្លួនរនុងការរនតការក្គរក់្គង និងររាហានិភយ័ឥណទានម្ែលណរើត្
មរព៊ីឥណទាន និងរុណរក្រទានររស់ក្រុមហ ុន ឱ្យសថិត្រនុងរក្មតិ្អរបររម្គ តាមវធិ៊ីែូចខាងណក្កាម៖ 

 
• ណសទើរម្ត្ក្គរឥ់ណទាន និងរុណរក្រទានទាងំអស់ ក្ត្ូវបានធានណដាយក្ទ្ពយរញ្ជច ំ ណហើយក្ទ្ពយរញ្ជច ំម្គនត្ថ្មលរនុង

ចណនល ះព៊ី ៥០% ណៅ ៨០% ថ្នឥណទាន។ 
• ក្រុមហ ុនម្គនន៊ីត្ិវធិ៊ីវាយត្ថ្មលឥណទានសមក្សរ មុនណពលផតល់ឥណទាន និងរុណរក្រទានជូនអត្ិងិជន។ 
• ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការដារក់្បារណ់ៅធនារទាងំអស់ ក្ត្ូវបានណផ្ើណៅធនាររនុងក្សុរ  ណហើយគណៈក្គរក់្គងបាន

ណធវើការវាយត្ថ្មលហានិភយ័សមក្សរ ណហើយណជឿជារថ់ាក្រុមហ ុនមនិម្គនការខាត្រងជ់ាស្ថរវនតព៊ីធនាររនុង
ក្សុរទាងំណនះណទ្។ 

 
(ង) គុណភាពឥណទានថ្នក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ 

ក្រុមហ ុនវាយត្ថ្មលគុណភាពឥណទាន ថ្នឥណទាន និងរុណរក្រទាន និងហិរញ្ញរបទាន ណដាយណក្រើវធិ៊ីស្ថស្រសតវាយ
ត្ថ្មលចំណាត្ថ់្ផទរនុង ម្ែលក្ត្ូវបានតារម់្ត្ងណឡើងយា ងសមក្សរជាមយួនឹងក្រណភទ្ផលិត្ផល និងភាគ៊ីថ្ែគូណផេងៗាន ។ វធិ៊ី
ស្ថស្រសតទាងំណនះក្ត្ូវបានរណងកើត្ណឡើងថ្ផទរនុងក្រុមហ ុន និងបានគួរផេជំាមយួនឹងការវភិាគសថិត្ិ រមួជាមយួនឹងការវនិិចឆយ័ររស់
រុគាលិរម្ផនរឥណទាន។ 

ការពណ៌នព៊ីគុណភាពឥណទាន ក្ត្ូវបានសណងខរែូចខាងណក្កាម៖ 
គ៊ុណភាពឥណទាន  ពណ៌នា 

ការតាមដានសតងដ់ារ  អនរជារក់ាត្ពវរិចចរនុងក្រណភទ្ណនះ រង្ហា ញព៊ីសមត្ថភាពរងឹម្គរំនុងការរំណពញកាត្ពវរិចចសងក្បារ។់ 
ក្រុមហ ុនតាមដានអនរជាររំ់ណុលរនុងក្រណភទ្ណនះ ណៅតាមស្ថថ នភាពថ្នការសងក្បារយ់ឺត្យា វ។ អនរជារ់
កាត្ពវរិចចម្ែលសងក្បារហ់ួសកាលរំណត្ស់ងតិ្ចជាង ៣០ថ្ងៃ រនុងរិចចសនាសងក្បារ ់ ទាងំចំណពាះ      
ហាវ សុ៊ីល៊ីធ៊ីរយៈណពលខ្ល៊ី និងហាវ សុ៊ីល៊ីធ៊ីរយៈណពលម្វង គឺសថិត្ណៅរនុងការតាមដានសតងដ់ារ។ 

ការតាមដានពិណសស  អនរជារក់ាត្ពវរិចចរនុងក្រណភទ្ណនះ ម្គនសមត្ថភាពមធយមរនុងការរំណពញកាត្ពវរិចចសងក្បារ។់ 
ក្រុមហ ុនតាមដានអនរជាររំ់ណុលរនុងក្រណភទ្ណនះ ណៅតាមស្ថថ នភាពថ្នការសងក្បារយ់ឺត្យា វ។ អនរជារ់
កាត្ពវរិចចម្ែលសងក្បារហ់ួសកាលរំណត្ស់ង ៣០ថ្ងៃ រនុងរិចចសនាសងក្បារ។់  

ការមនិសងក្បារ/់ការ
ងយចុះត្ថ្មលឥណទាន 

 អនរជារក់ាត្ពវរិចចក្តូ្វបានវាយត្ថ្មលថាម្គនការងយចុះត្ថ្មល។ 

 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
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៣៦. ការក្គប់ក្គងហ្វនិភ័យហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.១ ហ្វនិភ័យឥណទាន (ត្) 
(ង) គុណភាពឥណទានថ្នក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្) 

គុណភាពឥណទានថ្នឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុណក្ៅព៊ីឥណទាន និងរុណរក្រទាន និងហិរញ្ញរបទាន ក្ត្ូវបានរំណត្់
ណដាយម្ផអរណៅណលើចំណាត្ថ់ាន ររ់រស់ភាគ៊ីថ្ែគូ ម្ែលក្ត្ូវបានរំណត្ថ់ាម្គនត្ថ្មលណសមើនឹងអក្តាររស់ភាន រង់្ហរវាយត្ថ្មលចំណាត្់
ថាន រអ់នតរជាត្ណិផេងៗ ែូចខាងណក្កាម៖  
 

គ៊ុណភាពឥណទាន  ពណ៌នា 
អធិរណត្យយ  សំណៅែល់ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ ម្ែលណចញណដាយធនាររណាត ល/រែឋបាល ឬក្តូ្វបានធានណដាយ

ធនាររណាត ល/រែឋបាល។ 
ចំណាត្ថ់ាន រវ់និិណយាគ  សំណៅែល់គុណភាពឥណទានថ្នក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ ម្ែលអនរណចញផាយម្គនលទ្ធភាពរំណពញ 

កាត្ពវរិចចសងរំណុល ណហើយអនរកានក់ារស់ញ្ជញ រណ័ណ ម្គនហានិភយ័ឥណទានទារ ចំណពាះការមនិ 
សងក្បារ។់ 

មនិម្គនចំណាត្ថ់ាន រវ់និិណយាគ  សំណៅែល់គុណភាពឥណទានរក្មិត្ទារថ្នក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ        ម្ែលម្គនការក្រឈមខ្ពស់នឹង 
ហានិភយ័ថ្នការមនិសងក្បារ។់ 

មនិម្គនចំណាត្ថ់ាន រ ់  សំណៅែល់ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលរចចុរបននណនះមនិម្គនចំណាត្ថ់ាន រណ់ទ្ អាក្ស័យណដាយមនិម្គនគំរ ូ 
ចំណាត្ថ់ាន រ។់ 

ងយចុះត្ថ្មលឥណទាន  សំណៅែល់ក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គនការងយចុះត្ថ្មល។ 
 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការក្គប់ក្គងហ្វនិភ័យហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.១ ហ្វនិភ័យឥណទាន (ត្) 
(ង) គុណភាពឥណទានថ្នក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្) 

តារាងខាងណក្កាមណនះរង្ហា ញព៊ីការវភិាគហានិភយ័ឥណទាន តាមែំណារក់ាល រមួជាមយួនឹងសំវធិានធន ECL៖ 

 
 ២០២០  ២០១៩ 

 ECL ១២ខេ  

ECL 
ខពញមយួអាយ៊ុ
កាល-មនិងយច៊ុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  

ECL 
ខពញមយួអាយ៊ុ
កាល-ងយច៊ុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  សរ ៊ុប 

 

ECL ១២ខេ  

ECL 
ខពញមយួអាយ៊ុ
កាល-មនិងយច៊ុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  

ECL 
ខពញមយួអាយ៊ុ
កាល-ងយច៊ុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  សរ ៊ុប 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល 
                
ក្បារប់ខញ្ញ ើ នងិការ រ់ក្បារ់
ខៅធ្នាោរ                
ម្គនចណំាត្ថ់ាន រវ់និិណយាគ ៩០.៤៧៤.៤៨២  -  -  ៩០.៤៧៤.៤៨២  ៣០.២៩២.៧៦៦  -  -  ៣០.២៩២.៧៦៦ 
មនិម្គនចណំាត្ថ់ាន រវ់និណិយាគ ១៤៧.៣២៤.៦៧២  -  -  ១៤៧.៣២៤.៦៧២  ៤៧.៧៧៩.៣៩១  -  -  ៤៧.៧៧៩.៣៩១ 

ត្ថ្មលណយាងែុល ២៣៧.៧៩៩.១៥៤  -  -  ២៣៧.៧៩៩.១៥៤  ៧៨.០៧២.១៥៧  -  -  ៧៨.០៧២.១៥៧ 
                
ែរ៖ ការខាត្ឥណទានរពំឹងទុ្រ (១.៨៨៩.៩៦៩)  -  -  (១.៨៨៩.៩៦៩)  (៧៨០.៧២១)  -  -  (៧៨០.៧២១) 
ត្ថ្មលណយាងសុទ្ធ ២៣៥.៩០៩.១៨៥  -  -  ២៣៥.៩០៩.១៨៥  ៧៧.២៩១.៤៣៦  -  -  ៧៧.២៩១.៤៣៦ 
គិត្ជាែុោល រអាណមររិ ៥៨.៣២១.១៨៣  -  -  ៥៨.៣២១.១៨៣  ១៨.៩៦៧.២២៤  -  -  ១៨.៩៦៧.២២៤ 

 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការក្គប់ក្គងហ្វនិភ័យហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.១ ហ្វនិភ័យឥណទាន (ត្) 
(ង) គុណភាពឥណទានថ្នក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្) 

តារាងខាងណក្កាមណនះរង្ហា ញព៊ីការវភិាគហានិភយ័ឥណទាន តាមែំណារក់ាល រមួជាមយួនឹងសំវធិានធន ECL៖ 

 
 ២០២០  ២០១៩ 

 ECL ១២ខេ  

ECL 
ខពញមយួអាយ៊ុ
កាល-មនិងយច៊ុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  

ECL 
ខពញមយួអាយ៊ុ
កាល-ងយច៊ុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  សរ ៊ុប 

 

ECL ១២ខេ  

ECL 
ខពញមយួអាយ៊ុ
កាល-មនិងយច៊ុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  

ECL 
ខពញមយួអាយ៊ុ
កាល-ងយច៊ុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  សរ ៊ុប 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល 
                
ឥណទាន និងប៊ុខរក្បទានវាស់
ខវងតាមថ្ងាខដើមដររលំស ់                

ការតាមដានសតងដ់ារ ៣.២៩៥.៨២៨.១៨៣  -  -  ៣.២៩៥.៨២៨.១៨៣  ៣.១២៧.៣៥០.០៤៣  -  -  ៣.១២៧.៣៥០.០៤៣ 
ការតាមដានពិណសស -  ១០១.១៥២.០៧៧  -  ១០១.១៥២.០៧៧  -  ៣.៦៤៦.៧៦៦  -  ៣.៦៤៦.៧៦៦ 
ការមនិសងក្បារ ់ -  -  ៦៥.២២២.៦៥៦  ៦៥.២២២.៦៥៦  -  -  ១៥.៧៧៦.៣២២  ១៥.៧៧៦.៣២២ 

ត្ថ្មលណយាងែុល ៣.២៩៥.៨២៨.១៨៣  ១០១.១៥២.០៧៧  ៦៥.២២២.៦៥៦  ៣.៤៦២.២០២.៩១៦  ៣.១២៧.៣៥០.០៤៣  ៣.៦៤៦.៧៦៦  ១៥.៧៧៦.៣២២  ៣.១៤៦.៧៧៣.១៣១ 
                
ែរ៖ ការខាត្ឥណទានរពំឹងទុ្រ (៣០.៨២៣.៧០៨)  (៥.១៣២.៧៥៥)  (៣១.៣៧១.៥៣៦)  (៦៧.៣២៧.៩៩៩)  (២៤.៣៧៧.២៦៨)  (៥៥២.៥៨១)  (៦.៣៦១.៣៥៧)  (៣១.២៩១.២០៦) 
ត្ថ្មលណយាងសុទ្ធ ៣.២៦៥.០០៤.៤៧៥  ៩៦.០១៩.៣២២  ៣៣.៨៥១.១២០  ៣.៣៩៤.៨៧៤.៩១៧  ៣.១០២.៩៧២.៧៧៥  ៣.០៩៤.១៨៥  ៩.៤១៤.៩៦៥  ៣.១១៥.៤៨១.៩២៥ 
គិត្ជាែុោល រអាណមររិ ៨០៧.១៧០.៤៥១  ២៣.៧៣៧.៧៨១  ៨.៣៦៨.៦៣៣  ៨៣៩.២៧៦.៨៦៥  ៧៦១.៤៦៥.៧១២  ៧៥៩.៣០៩  ២.៣១០.៤២១  ៧៦៤.៥៣៥.៤៤២ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការក្គប់ក្គងហ្វនិភ័យហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.១ ហ្វនិភ័យឥណទាន (ត្) 
(ច) សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រង ់
(i) ការណផទៀងផ្លទ ត្ក់ារខាត្រងឥ់ណទានរពំឹងទុ្រ – ឥណទាន និងរុណរក្រទានវាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់ 

 
 ដំណារ់កាលទ៊ី១  ដំណារ់កាលទ៊ី២  ដំណារ់កាលទ៊ី៣   

 ECL ១២ ខេ  

ECL 
ខពញមយួអាយ៊ុ
កាល-មនិងយច៊ុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  

ECL 
ខពញមយួអាយ៊ុ
កាល-ងយច៊ុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  សរ ៊ុប 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល 
ការខាត្បងឥ់ណទានរពំងឹទ៊ុរ        
សំវធិានធនបាត្រ់ងណ់ៅថ្ងៃទ្៊ី០១ ម្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២០ ២៤.៣៧៧.២៦៨  ៥៥២.៥៨១  ៦.៣៦១.៣៥៧  ៣១.២៩១.២០៦ 

        
រម្ក្មរក្មលួណដាយស្ថរហានិភយ័ ៖        
ណផទរណៅែណំារក់ាលទ្៊ី១ ៣៥.២៤៣  (២៣.០៣៥)  (១២.២០៨)  - 
ណផទរណៅែណំារក់ាលទ្៊ី២ (៧៣៣.៣៤០)  ៧៣៥.០៣៦  (១.៦៩៦)  - 
ណផទរណៅែណំារក់ាលទ្៊ី៣ (៦០៤.៦៥៩)  (៣២៤.៤៤៨)  ៩២៩.១០៧  - 
ការវាស់ម្វងសំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រងណ់ឡើងវញិ

សុទ្ធ (*) (៣.៥៧៨.០៩៩)  ៣.០៣០.៩៨៣   ២១.៥១៦.៥៤៧   ២០.៩៦៩.៤៣១  
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុងម៊ីម្ែលក្ត្ូវបានរណងកើត្ណឡើង           ១៩.៥១៩.១៣៦   ១.៣២១.៩៤១   ៣.៩០២.៣៣៤   ២៤.៧៤៣.៤១១  
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលក្ត្ូវបានឈរទ់្ទ្ួលស្ថា ល់ 

រនុងអឡុំងឆ្ន  ំណក្ៅព៊ីជក្មះណចញព៊ីរញ្ជ ៊ី (៨.២៧៦.១៧៣)  (៩៧.០៣៦)  (២៨០.៨៤១)  (៨.៦៥៤.០៥០) 
ជក្មះណចញព៊ីរញ្ជ ៊ី (៤១.៨៤១)  (៩៧.៥១៣)  (៣.១៨៨.៦៥២)  (៣.៣២៨.០០៦) 
លណមអៀងព៊ីការរតូរររូយិរណ័ណ  ១២៦.១៧៣  ៣៤.២៤៦  ១៦២.៣៤៨  ៣២២.៧៦៧ 
ការរត្ក់្តារងារណឡើងវញិនូវត្ថ្មលអរបហាររចួ (**) -  -  ១.៩៨៣.២៤០  ១.៩៨៣.២៤០ 
សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រង ់ណៅថ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ     

ឆ្ន ២ំ០២០ ៣០.៨២៣.៧០៨  ៥.១៣២.៧៥៥  ៣១.៣៧១.៥៣៦  ៦៧.៣២៧.៩៩៩ 
គិត្ជាែុោល រអាណមររិ ៧.៦២០.២០០  ១.២៦៨.៩១៣  ៧.៧៥៥.៦៣៣  ១៦.៦៤៤.៧៤៦ 

 
(*)  ផលរ ះពាល់ថ្នការវាស់ម្វង ECL ណដាយស្ថរការម្ក្រក្រួល EADs និង PDs និង LGDs រនុងអឡុំងឆ្ន  ំគឺណរើត្

ណឡើងព៊ីការដាររ់ញ្ចូ លពត្ម៌្គនងម៊ីៗណៅរនុងគំរជូាក្រចា។ំ 
(**) ការរត្ក់្តារងារណឡើងវញិនូវត្ថ្មលអរបហាររចួ ថ្នឥណទានរនុងែំណារក់ាលទ្៊ី៣ ក្ត្ូវបានរាយការណ៍រនុង 

“ចំណូលការក្បារ”់ ែូចណនះចំណូលការក្បារក់្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់តាមថ្ងលណែើមែររលំស់ (រនទ រព់៊ីកាត្រ់ងសំ
វធិានធន ECL)។ 

  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការក្គប់ក្គងហ្វនិភ័យហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.១ ហ្វនិភ័យឥណទាន (ត្) 
(ច) សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រង ់(ត្) 
(i) ការណផទៀងផ្លទ ត្ក់ារខាត្រងឥ់ណទានរពំឹងទុ្រ – ឥណទាន និងរុណរក្រទានវាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់ (ត្) 
 
 ដំណារ់កាលទ៊ី១  ដំណារ់កាលទ៊ី២  ដំណារ់កាលទ៊ី៣   

 ECL ១២ ខេ  

ECL 
ខពញមយួអាយ៊ុ
កាល-មនិងយច៊ុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  

ECL 
ខពញមយួអាយ៊ុ
កាល-ងយច៊ុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  សរ ៊ុប 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល 
ត្ថ្មាខោងដ៊ុល        
ត្ថ្មលណយាងែុលណៅថ្ងៃទ្៊ី០១ ម្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២០ ៣.១២៧.៣៥០.០៤៣  ៣.៦៤៦.៧៦៦  ១៥.៧៧៦.៣២២  ៣.១៤៦.៧៧៣.១៣១ 

        
រម្ក្មរក្មលួណដាយស្ថរហានិភយ័ ៖        
ណផទរណៅែណំារក់ាលទ្៊ី១ ១៨០.៨០៤  (១៥១.២៦៧)  (២៩.៥៣៧)  - 
ណផទរណៅែណំារក់ាលទ្៊ី២ (៨៩.៩៨៦.១២២)  ៨៩.៩៩១.៧៩៥  (៥.៦៧៣)  - 
ណផទរណៅែណំារក់ាលទ្៊ី៣ (៤៧.៨៤៦.៣៥២)  (២.២៨៤.៦៥៤)  ៥០.១៣១.០០៦  - 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុងម៊ីម្ែលក្ត្ូវបានរណងកើត្ណឡើង          

ឬបានទ្ញិ  ១.៣៧៥.៩១៩.៩៨៨  ១១.០១៤.០៦៥  ៧.៣៨៨.១៨៧  ១.៣៩៤.៣២២.២៤០ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលក្ត្ូវបានឈរទ់្ទ្ួល

ស្ថា ល់រនុងអំឡុងឆ្ន  ំណក្ៅព៊ីជក្មះណចញព៊ីរញ្ជ ៊ី (១.០៦៩.០៨២.៧៨៧)  (៥៧៦.៥៣៧)  (៧៣៩.៦៧០)  (១.០៧០.៣៩៨.៩៩៤) 
ជក្មះណចញព៊ីរញ្ជ ៊ី (៧០៧.៣៩១)  (៤៨៨.០៩១)  (៧.២៩៧.៩៧៩)  (៨.៤៩៣.៤៦១) 
ត្ថ្មលណយាងែុល ណៅថ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ៣.២៩៥.៨២៨.១៨៣  ១០១.១៥២.០៧៧  ៦៥.២២២.៦៥៦  ៣.៤៦២.២០២.៩១៦ 
គិត្ជាែុោល រអាណមររិ ៨១៤.៧៩០.៦៥១  ២៥.០០៦.៦៩៤  ១៦.១២៤.២៦៦  ៨៥៥.៩២១.៦១១ 

 
  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការក្គប់ក្គងហ្វនិភ័យហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.១ ហ្វនិភ័យឥណទាន (ត្) 
(ច) សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រង ់(ត្) 
(i) ការណផទៀងផ្លទ ត្ក់ារខាត្រងឥ់ណទានរពំឹងទុ្រ – ឥណទាន និងរុណរក្រទានវាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់ (ត្) 
 
 ដំណារ់កាលទ៊ី១  ដំណារ់កាលទ៊ី២  ដំណារ់កាលទ៊ី៣   

 ECL ១២ ខេ  

ECL 
ខពញមយួអាយ៊ុ
កាល-មនិងយច៊ុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  

ECL 
ខពញមយួអាយ៊ុ
កាល-ងយច៊ុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  សរ ៊ុប 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល 
        
ការខាត្បងឥ់ណទានរពំងឹទ៊ុរ        
សំវធិានធនបាត្រ់ងណ់ៅថ្ងៃទ្៊ី០១ ម្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០១៩ ១៤.៤៨២.៩០១  ៤៣៨.៧៦៦  ៦.៧៧៤.០២៨  ២១.៦៩៥.៦៩៥ 

        
រម្ក្មរក្មលួណដាយស្ថរហានិភយ័ ៖        
ណផទរណៅែណំារក់ាលទ្៊ី១ ៤៨.៤២៧  (១៩.៣៣៩)  (២៩.០៨៨)  - 
ណផទរណៅែណំារក់ាលទ្៊ី២ (៥៣.៥៨០)  ៥៩.៤៧៧  (៥.៨៩៧)  - 
ណផទរណៅែណំារក់ាលទ្៊ី៣ (២៥២.៧០៨)  (២០៥.៦៨៥)  ៤៥៨.៣៩៣  - 
ការវាស់ម្វងសំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រងណ់ឡើងវញិសុទ្ធ (៣.៨២៥.១២៤)  ២២៥.៧៣៨  ២.៧០៤.៩៨៥  (៨៩៤.៤០១) 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុងម៊ីម្ែលក្ត្ូវបានរណងកើត្ណឡើង           ១៩.៨០៣.៥៤៣  ២៤១.២៨៣  ៦៦៩.៧៦៦  ២០.៧១៤.៥៩២ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលក្ត្ូវបានឈរទ់្ទ្ួលស្ថា ល់   

រនុងអឡុំងឆ្ន  ំណក្ៅព៊ីជក្មះណចញព៊ីរញ្ជ ៊ី (៦.៤៤៦.២១៩)  (៨៥.៤៦៣)  (៦៩៩.០១១)  (៧.២៣០.៦៩៣) 
ជក្មះណចញព៊ីរញ្ជ ៊ី (៨៤.៣២៧)  (១១៨.១៦២)  (៣.៦៩៥.៦២៤)  (៣.៨៩៨.១១៣) 
លណមអៀងព៊ីការរតូរររូយិរណ័ណ  ៧០៤.៣៥៥  ១៥.៩៦៦  ១៨៣.៨០៥  ៩០៤.១២៦ 
សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រង ់ណៅថ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ      

ឆ្ន ២ំ០១៩ ២៤.៣៧៧.២៦៨  ៥៥២.៥៨១  ៦.៣៦១.៣៥៧  ៣១.២៩១.២០៦ 
គិត្ជាែុោល រអាណមររិ ៥.៩៨២.១៥២  ១៣៥.៦០៣  ១.៥៦១.០៦៩  ៧.៦៧៨.៨២៤ 

 
  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការក្គប់ក្គងហ្វនិភ័យហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.១ ហ្វនិភ័យឥណទាន (ត្) 
(ច) សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រង ់(ត្) 
(i) ការណផទៀងផ្លទ ត្ក់ារខាត្រងឥ់ណទានរពំឹងទុ្រ – ឥណទាន និងរុណរក្រទានវាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់ (ត្) 

 
 ដំណារ់កាលទ៊ី១  ដំណារ់កាលទ៊ី២  ដំណារ់កាលទ៊ី៣   

 ECL ១២ ខេ  

ECL 
ខពញមយួអាយ៊ុ
កាល-មនិងយច៊ុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  

ECL 
ខពញមយួអាយ៊ុ

កាល-ងយច៊ុោះត្ថ្មា
ឥណទាន  សរ ៊ុប 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល 
ត្ថ្មាខោងដ៊ុល        
ត្ថ្មលណយាងែុលណៅថ្ងៃទ្៊ី០១ ម្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០១៩ ១.៩២៥.៣៧៦.២១៤  ២.៦៦៦.៤៤៦  ១៦.០៤៧.៧៨៦  ១.៩៤៤.០៩០.៤៤៦ 

        
រម្ក្មរក្មលួណដាយស្ថរហានិភយ័ ៖        
ណផទរណៅែណំារក់ាលទ្៊ី១ ២៤៧.២៤៨  (១៥៩.២០៧)  (៨៨.០៤១)  - 
ណផទរណៅែណំារក់ាលទ្៊ី២ (២.៨៦០.១០២)  ២.៨៧៩.៧៣៩  (១៩.៦៣៧)  - 
ណផទរណៅែណំារក់ាលទ្៊ី៣ (៨.២៥៨.៥៨៣)  (១.៥២៩.១២០)  ៩.៧៨៧.៧០៣  - 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុងម៊ីម្ែលក្ត្ូវបានរណងកើត្ណឡើង          

ឬបានទ្ញិ  ២.០៧៥.៥៧១.៧៩៤  ៧១៣.២៥៨  (៤៣៧.៦២២)  ២.០៧៥.៨៤៧.៤៣០ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលក្ត្ូវបានឈរទ់្ទ្ួល

ស្ថា ល់រនុងអំឡុងឆ្ន  ំណក្ៅព៊ីជក្មះណចញព៊ីរញ្ជ ៊ី (៨៦១.៨៨៨.៩១២)  (៥១៦.៥១៣)  (១.៨៨៥.២១២)  (៨៦៤.២៩០.៦៣៧) 
ជក្មះណចញព៊ីរញ្ជ ៊ី (៨៣៧.៦១៦)  (៤០៧.៨៣៧)  (៧.៦២៨.៦៥៥)  (៨.៨៧៤.១០៨) 
ត្ថ្មលណយាងែុល ណៅថ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ៣.១២៧.៣៥០.០៤៣  ៣.៦៤៦.៧៦៦  ១៥.៧៧៦.៣២២  ៣.១៤៦.៧៧៣.១៣១ 
គិត្ជាែុោល រអាណមររិ ៧៦៧.៤៤៧.៨៦៤  ៨៩៤.៩១២  ៣.៨៧១.៤៩០  ៧៧២.២១៤.២៦៦ 

 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការក្គប់ក្គងហ្វនិភ័យហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.១ ហ្វនិភ័យឥណទាន (ត្) 
(ឆ)  រណតុ ំ ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ ណធៀរនឹងហានិភយ័ឥណទាន 
(i)  វភិាគតាមក្រណភទ្អាជ៊ីវរមម 

តារាងខាងណក្កាមណនះ លមអតិ្អំព៊ីហានិភយ័ឥណទានសំខាន់ៗ ររស់ក្រុមហ ុន តាមត្ថ្មលណយាងែុលររស់វា ែរការងយចុះត្ថ្មល ក្រសិនណរើម្គន ណដាយចាត្ថ់ាន រត់ាមក្រណភទ្អាជ៊ីវរមម
ររស់ភាគ៊ីថ្ែគូ។ 
 ២០២០  ២០១៩ 

 

ក្បារ់បខញ្ញ ើនិងការ
 រ់ក្បារ់ខៅ

ធ្នាោរ  

ឥណទាន និងប៊ុខរ
ក្បទានវាស់ខវង
តាមថ្ងាខដើមដរ

រលំស់  
ក្ទពយសរមម 

ហរិញ្ញវត្ថ៊ុខផសងៗ  សរ ៊ុប  

ក្បារ់បខញ្ញ ើនិងការ
 រ់ក្បារ់ខៅ

ធ្នាោរ  

ឥណទាន និងប៊ុខរ
ក្បទានវាស់ខវង
តាមថ្ងាខដើមដរ

រលំស់  
ក្ទពយសរមម 

ហរិញ្ញវត្ថ៊ុខផសងៗ  សរ ៊ុប 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល 
                
ក្គឹះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុ ២៣៧.៧៩៩.១៥៤  -  -  ២៣៧.៧៩៩.១៥៤  ៧៨.០៧២.១៥៧  -  -  ៧៨.០៧២.១៥៧ 
ជំនួញ និងពាណិជជរមម -  ៦២៨.៣៥៧.២២៣  -  ៦២៨.៣៥៧.២២៣  -  ៤៩៣.២៣៤.៣៦៩  -  ៤៩៣.២៣៤.៣៦៩ 
ណសវារមម -  ៥៦២.១៩១.២២៣  -  ៥៦២.១៩១.២២៣  -  ៤២០.០៩១.៤៩៤  -  ៤២០.០៩១.៤៩៤ 
ផលិត្រមម -  ៤៤.៩៦១.៩៣១  -  ៤៤.៩៦១.៩៣១  -  ១៦.៣៥៣.៨៧៥  -  ១៦.៣៥៣.៨៧៥ 
ការែឹរជញ្ជូ ន -  ២០.៣៣២.៩៩៥  -  ២០.៣៣២.៩៩៥  -  ៣៦.៧៥០.៦០៨  -  ៣៦.៧៥០.៦០៨ 
រសិរមម -  ៨៨៩.៤១៥.៨៩៣  -  ៨៨៩.៤១៥.៨៩៣  -  ១.០៧៥.១១៩.៩៧៩  -  ១.០៧៥.១១៩.៩៧៩ 
សំណង ់ -  ១៣៩.៣២៨.៦៦០  -  ១៣៩.៣២៨.៦៦០  -  ២៩៧.៥៤៦.៦១៩  -  ២៩៧.៥៤៦.៦១៩ 
ក្គួស្ថរ -  ១.១៧៧.២០០.០៨៥  -  ១.១៧៧.២០០.០៨៥  -  ៧៩៨.៣៤៤.២០៤  -  ៧៩៨.៣៤៤.២០៤ 
ណផេងៗ -  ៤១៤.៩០៦  ៣.៤៥១.៣២១  ៣.៨៦៦.២២៧  -  ៩.៣៣១.៩៨៣  ៦.៣៨៩.៥០៣  ១៥.៧២១.៤៨៦ 
ត្ថ្មលណយាងែុល ២៣៧.៧៩៩.១៥៤  ៣.៤៦២.២០២.៩១៦  ៣.៤៥១.៣២១  ៣.៧០៣.៤៥៣.៣៩១  ៧៨.០៧២.១៥៧  ៣.១៤៦.៧៧៣.១៣១  ៦.៣៨៩.៥០៣  ៣.២៣១.២៣៤.៧៩១ 
                
ែរ៖ ការខាត្ឥណទានរពំឹងទុ្រ (១.៨៨៩.៩៦៩)  (៦៧.៣២៧.៩៩៩)  -  (៦៩.២១៧.៩៦៨)  (៧៨០.៧២១)  (៣១.២៩១.២០៦)  -  (៣២.០៧១.៩២៧) 
ត្ថ្មលណយាងសុទ្ធ ២៣៥.៩០៩.១៨៥  ៣.៣៩៤.៨៧៤.៩១៧  ៣.៤៥១.៣២១  ៣.៦៣៤.២៣៥.៤២៣  ៧៧.២៩១.៤៣៦  ៣.១១៥.៤៨១.៩២៥  ៦.៣៨៩.៥០៣  ៣.១៩៩.១៦២.៨៦៤ 
គិត្ជាែុោល រអាណមររិ ៥៨.៣២១.១៨៣  ៨៣៩.២៧៦.៨៦៥  ៨៥៣.២៣១  ៨៩៨.៤៥១.២៧៩  ១៨.៩៦៧.២២៤  ៧៦៤.៥៣៥.៤៤២  ១.៥៦៧.៩៧៦  ៧៨៥.០៧០.៦៤២ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការក្គប់ក្គងហ្វនិភ័យហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.១ ហ្វនិភ័យឥណទាន (ត្) 
(ឆ)  រណតុ ំ ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ ណធៀរនឹងហានិភយ័ឥណទាន 
(ii)  វភិាគតាមត្ំរនភ់ូមិស្ថស្រសត 

ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុទាងំអស់ររស់ក្រុមហ ុន គឺសថិត្ណៅរនុងក្រណទ្សរមពុជា។ ែូចណនះ ហានិភយ័ឥណទានររស់
ក្រុមហ ុន គឺសថិត្ណៅរនុងក្រណទ្សរមពុជាមយួរ ុណណាណ ះ។ 
  
(ជ)  ការររឹអូសក្ទ្ពយរញ្ជច ំ 
 ក្ទ្ពយសមបត្តិម្ែលបានររឹអូសក្ត្ូវលរណ់ចញឱ្យបានឆ្រ ់ តាមម្ែលអាចណធវើបាន។ ក្រុមហ ុនមនិណក្រើក្បាស់ក្ទ្ពយ
រញ្ជច ំម្ែលបានររឹអូស សក្ម្គរក់្រត្ិរត្តិការអាជ៊ីវរមមររស់ខ្លួនណទ្។ 
 រនុងអំឡុងែំណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ និង ថ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ក្រុមហ ុនមនិបានររឹអូសក្ទ្ពយ
សមបត្តិម្ែលបានដារជ់ាវត្ថុរញ្ជច ំណនះណទ្។ 
 
៣៦.២ ហ្វនិភ័យទ៊ីផារ 

ក្រុមហ ុនក្រឈមមុខ្នឹងហានិភយ័ទ្៊ីផារ ជាហានិភយ័ម្ែលណធវើឱ្យម្គនការម្ក្រក្រួលត្ថ្មលសមក្សរ ឬលំហូរស្ថច់
ក្បារន់ណពលអនគត្ថ្នឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ណដាយស្ថរការផ្លល ស់រតូរត្ថ្មលទ្៊ីផារ។ ហានិភយ័ទ្៊ីផារណរើត្ណឡើងណដាយស្ថថ នភាព
ណរើរចំហថ្នអក្តាការក្បារ ់ ររូិយរណ័ណ  និងផលិត្ផលមូលធន ម្ែលទាងំអស់ណនះក្រឈមមុខ្នឹងរម្ក្មរក្មួលទ្៊ីផារជារ់
ោរន់ិងទូ្ណៅ ក្ពមទាងំរម្ក្មរក្មួលអក្តាទ្៊ីផារ ឬត្ថ្មលទ្៊ីផារ ែូចជាអក្តាការក្បារ ់ ការពក្ង៊ីរឥណទាន អក្តារតូរ          
ររូិយរណ័ណ  និងត្ថ្មលមូលធនជាណែើម។ 

ក្រុមហ ុនមនិណក្រើឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុនិសេនទ ែូចជារិចចសនារតូរររូិយរណ័ណ  និងការណផ្លត ះរតូរអក្តាការក្បារ ់ ណែើមប ៊ី
ក្គរក់្គងហានិភយ័ររស់ខ្លួនណនះណទ្។ 
 
(រ) ហានិភយ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  

ក្រុមហ ុនណធវើក្រត្ិរត្តិការអាជ៊ីវរមមណៅរនុងក្រណទ្សរមពុជា ណដាយណក្រើក្បារណ់រៀល ក្បារែុ់ោល រអាណមររិ និងក្បារប់ាត្ 
ម្ែលរណាត លឱ្យម្គនហានិភយ័ររូិយរណ័ណ ណផេងៗ ម្ែលភាគណក្ចើនគឺទារទ់្ងនឹងក្បារែុ់ោល រអាណមររិ និងក្បារប់ាត្។  

ហានិភយ័ការរតូរររូិយរណ័ណ ណរើត្ព៊ីក្រត្ិរត្តិការពាណិជជរមមរនុងណពលអនគត្ ក្ទ្ពយសរមម និងរំណុលម្ែលបាន
រត្ក់្តាជាររូិយរណ័ណ មយួ ម្ែលមនិម្មនជាររូិយរណ័ណ ណាលររស់ក្រុមហ ុន។ 

គណៈក្គរក់្គងតាមដានហានិភយ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  ណដាយណធៀរនឹងររូិយរណ័ណ ណាលររស់ក្រុមហ ុន រ ុម្នត    
ក្រុមហ ុនមនិក្ត្ូវបានត្ក្មូវឱ្យការពារហានិភយ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  ម្ែលណរើត្ព៊ីក្រត្ិរត្តិការពាណិជជរមមរនុងណពលអនគត្ ក្ទ្ពយ
សរមម និងរំណុល ម្ែលបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណដាយណក្រើរិចចសនានណពលអនគត្ណទ្។ 

ណាលការណ៍ររស់ក្រុមហ ុនគឺររាហានិភយ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  ឱ្យសថិត្រនុងរក្មតិ្ម្ែលអាចទ្ទ្ួលយរបាន និង
សថិត្ណក្កាមណាលការណ៍ម្ណនមំ្ែលម្គនក្ស្ថរ។់ 

តារាងខាងណក្កាមណនះសណងខរអំព៊ីហានិភយ័ការរតូរររូិយរណ័ណ ររស់ក្រុមហ ុន។ រនុងតារាងខាងណក្កាមណនះ  គឺជា
ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុររស់ក្រុមហ ុនតាមត្ថ្មលណយាងររស់វា ណដាយវភិាគតាមររូិយរណ័ណ  និងម្គនត្ថ្មលសមមូលនឹងក្បារណ់រៀល។  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការក្គប់ក្គងហ្វនិភ័យហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.២ ហ្វនិភ័យទ៊ីផារ (ត្) 
(រ) ហានិភយ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  (ត្) 
 

 គិត្ជាពាន់ខរៀល 
 ក្បារ់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ក្បារប់ាត្  សរ ៊ុប 

ខៅថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០        
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវត្ថ៊ុ        
ស្ថចក់្បាររ់នុងថ្ែ ១៦.១៨៧.៦២៩  ៦៨.៩៧៥.៤៧៨  ៤.៤៦៨.៧៨៣  ៨៩.៦៣១.៨៩០ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ នងិការដារក់្បារណ់ៅធនាររណាត ល ១១៨.២៩១.៧៣៨  ២០៤.៣៣៥.៩៧៧  -  ៣២២.៦២៧.៧១៥ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ នងិការដារក់្បារណ់ៅធនារ ៥៧.៨៣០.១០៩  ១៧៨.០៧៩.០៧៦  -  ២៣៥.៩០៩.១៨៥ 
ឥណទាន នងិរុណរក្រទានវាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់ ៨៤០.៩៨៥.៩២១  ២.៣៣៨.៣៧៤.១៨០  ២១៥.៥១៤.៨១៦  ៣.៣៩៤.៨៧៤.៩១៧ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុវាស់ម្វងតាមត្ថ្មលសមក្សររនុង 

លទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗ -  ៦០.៦៧៥  -  ៦០.៦៧៥ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ៨០៣.១១៣  ២.៥៨១.២៤៨  ៦៦.៩៦០  ៣.៤៥១.៣២១ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុសររុ ១.០៣៤.០៩៨.៥១០  ២.៧៩២.៤០៦.៦៣៤  ២២០.០៥០.៥៥៩  ៤.០៤៦.៥៥៥.៧០៣ 

        
បំណ៊ុ លហរិញ្ញវត្ថ៊ុ        
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់ធនារ នងិក្គះឹស្ថថ នហរិញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ១.៨៩៧  ១៣៤.២៣០.៧០៧  -  ១៣៤.២៣២.៦០៤ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ងិិជន ១៤០.៣៤៣.៣៣៧  ១.៨៨១.៥៤៨.២៣០  ១២.០៧៦.៣៩៥  ២.០៣៣.៩៦៧.៩៦២ 
ក្បាររ់មច៊ី ១៣២.៥៨០.៥៤៤  ៧៧៥.៧១៨.៣៦៨  ១៧៤.៩៨៧.៤១៨  ១.០៨៣.២៨៦.៣៣០ 
អនុរណុំល -  ១៦៥.៥៦១.៤៣២  -  ១៦៥.៥៦១.៤៣២ 
មូលរក្ត្រណុំល ២៧.៦១៧.៤៥៩  ៥៣.៧៣២.៨៣៨  -  ៨១.៣៥០.២៩៧ 
រំណុលភត្ិសនា -  ១៨.២២៩.១៦៥  -  ១៨.២២៩.១៦៥ 
រំណុលណផេងៗ ៩៥៨.៥៦១  ១.៣១២.៦១៣  ១៩.៥៥៣  ២.២៩០.៧២៧ 
បំណ៊ុ លហរិញ្ញវត្ថ៊ុសរ ៊ុប ៣០១.៥០១.៧៩៨  ៣.០៣០.៣៣៣.៣៥៣  ១៨៧.០៨៣.៣៦៦  ៣.៥១៨.៩១៨.៥១៧ 

        
ាថ នភាពស៊ុទធខៅខលើតារាងត្៊ុលយការ ៧៣២.៥៩៦.៧១២  (២៣៧.៩២៦.៧១៩)  ៣២.៩៦៧.១៩៣  ៥២៧.៦៣៧.១៨៦ 
គិត្ជាដ៊ុល្លា រអាខមររិ ១៨១.១១១.៦៧២  (៥៨.៨១៩.៩៥៥)  ៨.១៥០.១០៨  ១៣០.៤៤១.៨២៥ 
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៣៦. ការក្គប់ក្គងហ្វនិភ័យហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.២ ហ្វនិភ័យទ៊ីផារ (ត្) 
(រ) ហានិភយ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  (ត្) 
 

 គិត្ជាពាន់ខរៀល 
 ក្បារ់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ក្បារប់ាត្  សរ ៊ុប 

ខៅថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩        
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវត្ថ៊ុ        
ស្ថចក់្បាររ់នុងថ្ែ ២០.៣៨៣.៩៥៦  ៨១.៩៣៧.៨១៤  ២.៨៦៣.៨១១  ១០៥.១៨៥.៥៨១ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ នងិការដារក់្បារណ់ៅធនាររណាត ល ២៣៤.៨៤០.១៥៥  ៣៣៦.០៧៩.៨៥២  -  ៥៧០.៩២០.០០៧ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ នងិការដារក់្បារណ់ៅធនារ ១៦.៩៦៨.៣៨៥  ៦០.៣២៣.០៥១  -  ៧៧.២៩១.៤៣៦ 
ឥណទាន នងិរុណរក្រទានវាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់ ៦៨៧.៣២៣.៥៥៩  ២.២៣០.៥៨០.៧៤៧  ១៩៧.៥៧៧.៦១៩  ៣.១១៥.៤៨១.៩២៥ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុវាស់ម្វងតាមត្ថ្មលសមក្សររនុង 

លទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗ -  ៦១.១២៥  -  ៦១.១២៥ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ៣០១.០៥១  ៥.៩២៥.២៥០  ១៦៣.២០២  ៦.៣៨៩.៥០៣ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុសររុ ៩៥៩.៨១៧.១០៦  ២.៧១៤.៩០៧.៨៣៩  ២០០.៦០៤.៦៣២  ៣.៨៧៥.៣២៩.៥៧៧ 

        
បំណ៊ុ លហរិញ្ញវត្ថ៊ុ        
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់ធនារ នងិក្គះឹស្ថថ នហរិញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ២.៦៩៤.៩៧០  ៩០.៤៤០.១៦១  -  ៩៣.១៣៥.១៣១ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ងិិជន ២២៧.៦០៨.៧៥៥  ១.៥៣៦.៤៣៨.២៩៤  ៧.៧៨៨.៣១២  ១.៧៧១.៨៣៥.៣៦១ 
ក្បាររ់មច៊ី ១៧៥.៧៧៩.៩៧៥  ១.០៩២.៨២៩.៨៧៨  ១៥៧.៨៤៩.៧៣៨  ១.៤២៦.៤៥៩.៥៩១ 
អនុរណុំល -  ១២០.៥៨៧.៥៨៦  -  ១២០.៥៨៧.៥៨៦ 
មូលរក្ត្រណុំល ២៧.៦២៤.៥៤៨  ៥៤.១៣១.៣៥១  -  ៨១.៧៥៥.៨៩៩ 
រំណុលភត្ិសនា -  ១៨.៦០២.០៣១  -  ១៨.៦០២.០៣១ 
រំណុលណផេងៗ ៧១៣.០៣៧  ១.០២៧.២៥៧  ២.៣៣២  ១.៧៤២.៦២៦ 
បំណ៊ុ លហរិញ្ញវត្ថ៊ុសរ ៊ុប ៤៣៤.៤២១.២៨៥  ២.៩១៤.០៥៦.៥៥៨  ១៦៥.៦៤០.៣៨២  ៣.៥១៤.១១៨.២២៥ 

        
ាថ នភាពស៊ុទធខៅខលើតារាងត្៊ុលយការ ៥២៥.៣៩៥.៨២១  (១៩៩.១៤៨.៧១៩)  ៣៤.៩៦៤.២៥០  ៣៦១.២១១.៣៥២ 
គិត្ជាដ៊ុល្លា រអាខមររិ ១២៨.៩៣១.៤៩០  (៤៨.៨៧០.៨៥១)  ៨.៥៨០.១៨៥  ៨៨.៦៤០.៨២៤ 
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៣៦. ការក្គប់ក្គងហ្វនិភ័យហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.២ ហ្វនិភ័យទ៊ីផារ (ត្) 
(រ) ហានិភយ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  (ត្) 

ការវភិាគផលរ ះពាល់ព៊ីការម្ក្រក្រួល (sensitivity analysis) 

ែូចបានរង្ហា ញរនុងតារាងខាងណលើ ក្រុមហ ុនម្គនហានិភយ័ជាចមបងរណាត លមរព៊ីរម្ក្មរក្មលួអក្តារតូរក្បារ់
ក្បារណ់រៀល/ែុោល រអាណមររិ។ ភាពម្ក្រក្រួលថ្នចណំណញ-ខាត្ ចំណពាះរម្ក្មរក្មួលអក្តារតូរក្បារ ់ភាគណក្ចើនណរើត្មរព៊ីឧរររណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថុជាក្បារែុ់ោល រអាណមររិ និងក្បារប់ាត្។  

 

 

ផលប៉ាោះពាលខ់លើ
ក្បារច់ំខណញ
ខក្កាយបង់ពនធ  

ផលប៉ាោះពាលខ់លើ
ធាត្៊ុ 

មូលធ្នខផសងៗ  

ផលប៉ាោះពាលខ់លើ
ក្បារច់ំខណញ
ខក្កាយបង់ពនធ  

ផលប៉ាោះពាលខ់លើ
ធាត្៊ុ 

មូលធ្នខផសងៗ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
        
២០២០        
អក្តារតូរក្បារក់្បារណ់រៀល/ែុោល រអាណមររិ ណរើនណឡើង ២% ៣.៧៧៧.៨៥២  -  ៩៣៣.៩៥៦  - 
អក្តារតូរក្បារក់្បារណ់រៀល/ែុោល រអាណមររិ ងយចុះ ២% (៣.៩៣២.០៥១)  -  (៩៧២.០៧៧)  - 
        
អក្តារតូរក្បារក់្បារណ់រៀល/ក្បារប់ាត្ ណរើនណឡើង ៦% (១.៥១១.១២១)  -  (៣៧៣.៥៧៧)  - 
អក្តារតូរក្បារក់្បារណ់រៀល/ក្បារប់ាត្ ងយចុះ ៦% ១.៧០៤.០៣០  -  ៤២១.២៦៨  - 
        
២០១៩        
អក្តារតូរក្បារក់្បារណ់រៀល/ែុោល រអាណមររិ ណរើនណឡើង ២% ៣.៥១៤.៣៨៩  -  ៨៦៨.៨២៣  - 
អក្តារតូរក្បារក់្បារណ់រៀល/ែុោល រអាណមររិ ងយចុះ ២% (៣.៦៥៧.៨៣៣)  -  (៩០៤.២៨៥)  - 
        
អក្តារតូរក្បារក់្បារណ់រៀល/ក្បារប់ាត្ ណរើនណឡើង ៦% (១.៧៨១.១៩៨)  -  (៤៤០.៣៤៦)  - 
អក្តារតូរក្បារក់្បារណ់រៀល/ក្បារប់ាត្ ងយចុះ ៦% ២.០០៨.៥៨៤  -  ៤៩៦.៥៦០  - 
 
(ខ្) ហានិភយ័ត្ថ្មល 

ក្រុមហ ុនក្រឈមមុខ្នឹងហានិភយ័ត្ថ្មលមូលរក្ត្រមមសិទ្ធិ ម្ែលណរើត្ណឡើងព៊ីការវនិិណយាគម្ែលក្រុមហ ុនកានក់ារ់
និងបានចាត្ថ់ាន រជ់ា FVOCI ។ ទ្ឹរក្បារវ់និិណយាគណនះមនិម្គនចំនួនជាស្ថរវនតណទ្ ែូចណនះក្រុមហ ុនមនិម្គនណាលការណ៍
ណែើមប ៊ីក្គរក់្គងហានិភយ័ត្ថ្មលររស់ខ្លួន ព៊ីការវនិិណយាគមូលរក្ត្រមមសិទ្ធិណទ្។ 
 
  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការក្គប់ក្គងហ្វនិភ័យហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.២ ហ្វនិភ័យទ៊ីផារ (ត្) 
(គ) ហានិភយ័អក្តាការក្បារ ់
 ហានិភយ័អក្តាការក្បារថ់្នលំហូរស្ថចក់្បារ ់ គឺជាហានិភយ័ម្ែលណធវើឱ្យម្គនការម្ក្រក្រួលលំហូរស្ថចក់្បារន់
ណពលអនគត្ថ្នឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ណដាយស្ថរការម្ក្រក្រួលអក្តាការក្បារណ់លើទ្៊ីផារ។ ហានិភយ័អក្តាការក្បារថ់្នត្ថ្មល   
សមក្សរ គឺជាហានិភយ័ម្ែលណធវើឱ្យម្គនការម្ក្រក្រួលត្ថ្មលថ្នឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ណដាយស្ថរការម្ក្រក្រួលអក្តាការក្បារណ់លើទ្៊ី
ផារ។ រក្មតិ្ថ្នការក្បារអ់ាចណរើនណឡើងណដាយស្ថរលទ្ធផលថ្នការម្ក្រក្រួល រ ុម្នតអាចកាត្រ់នថយការខាត្រងណ់ៅរនុងររណ៊ី
ម្ែលរម្ក្មរក្មួលឥត្រពំឹងទុ្រណរើត្ឡ៊ីង។  
 ហានិភយ័អក្តាការក្បាររ់រស់ក្រុមហ ុន ភាគណក្ចើនណរើត្ណឡើងព៊ីរមច៊ីម្ែលម្គនអក្តាអណងរ ម្ែលណធវើឱ្យក្រុមហ ុន
ក្រឈមនឹងហានិភយ័អក្តាការក្បារថ់្នលំហូរស្ថចក់្បារ។់ ក្បាររ់មច៊ីររស់ក្រុមហ ុនម្គនទាងំក្បាររ់មច៊ីម្ែលម្គនអក្តាណងរ 
និងក្បាររ់មច៊ីម្ែលម្គនអក្តាអណងរ ម្ែលភាគណក្ចើនថ្នក្បាររ់មច៊ីគឺម្គនអក្តាណងរ ណដាយស្ថរណាលការណ៍ររស់ក្រុមហ ុនគឺក្ត្ូវ
ររាក្បាររ់មច៊ីររស់ខ្លួនតាមអក្តាណងរយា ងណហាចណាស់ ៧០%។ ក្រុមហ ុនមនិម្គនហានិភយ័អក្តាការក្បារថ់្នត្ថ្មល        
សមក្សរណទ្ ណដាយស្ថរអក្តាការក្បារថ់្នឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលក្ត្ូវបានវាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់ គឺក្រហារក់្រម្ហល
នឹងអក្តាទ្៊ីផារម្ែរ។ 

 ណៅែំណារក់ាលណនះ គណៈក្គរក់្គងមនិម្គនណាលការណ៍ណែើមប ៊ីរំណត្រ់ក្មតិ្ថ្នភាពមនិសុ៊ីាន ថ្នអក្តាការ
ក្បារណ់ទ្ រ ុម្នតគណៈក្គរក់្គងណធវើការក្ត្ួត្ពិនិត្យយា ងណទ្ៀងទាត្ណ់ៅណលើភាពមនិសុ៊ីាន ណនះ។ ជាងណនះណៅណទ្ៀត្ គណៈក្គរក់្គង
ណធវើការវភិាគ និងពាររយា ងណទ្ៀងទាត្ ់ចំណពាះរម្ក្មរក្មួលរពំឹងទុ្រថ្នអក្តាការក្បារ ់និងណរៀរចំហានិភយ័អក្តាការក្បារថ់្នលំ
ហូរស្ថចក់្បារ ់ ណដាយវាយត្ថ្មលណៅណលើផលរ ះពាល់ររស់វា និងចាត្វ់ធិានការណផេងៗណែើមប ៊ីណឆលើយត្រណៅនឹងហានិភយ័អក្តា
ការក្បារ។់ 
 តារាងខាងណក្កាមណនះ សណងខរព៊ីហានិភយ័អក្តាការក្បាររ់រស់ក្រុមហ ុន។ ណៅរនុងតារាងណនះ ររ៏មួរញ្ចូ លនូវ
ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុររស់ក្រុមហ ុនតាមត្ថ្មលណយាង ណដាយបានចាត្ថ់ាន រត់ាមតនមែរនុងរិចេសនាដដ្ើមក្ោ ឬតាមកាលររដិចេទ
ផុតរុំណតស់ង ដោយខផអរដលើមូលោឋ នមយួណាខដ្លដរើតដ ើងមុន។ 
 
 
 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការក្គប់ក្គងហ្វនិភ័យហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.២ ហ្វនិភ័យទ៊ីផារ (ត្) 
(គ) ហានិភយ័អក្តាការក្បារ ់(ត្) 

 ១ខេ  ១ខេ ខៅ ៣ខេ  ៣ខេ ខៅ ១២ខេ  ១ឆ្ន  ំខៅ ៥ឆ្ន  ំ  ខលើស៥ឆ្ន  ំ  មិនានការក្បារ់  សរ ៊ុប 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល 
ខៅថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០              
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវត្ថ៊ុ              
ស្ថចក់្បាររ់នុងថ្ែ -  -  -  -  -  ៨៩.៦៣១.៨៩០  ៨៩.៦៣១.៨៩០ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការដារ់ក្បារណ់ៅធនាររណាត ល -  ១.០០៩.២០៨  ៨០៩.៣៤៤  -  -  ៣២០.៨០៩.១៦៣  ៣២២.៦២៧.៧១៥ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការដារ់ក្បារណ់ៅធនារ ៦៧.៧៥១.៣៨៦  ៦៧.៣៣៣.៦១០  -  -  -  ១០០.៨២៤.១៨៩  ២៣៥.៩០៩.១៨៥ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុវាស់ម្វងតាមត្ថ្មលសមក្សររនុងលទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗ -  -  -  -  -  ៦០.៦៧៥  ៦០.៦៧៥ 
ឥណទាន និងរុណរក្រទានវាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់ ៨.៨៨៣.៧៤១  ២៤.៤៨៥.៩៦១  ១៩០.២៥៦.២៥៥  ២.៧៧៤.០៨៦.៧៧២  ៣៩៧.១៦២.១៨៨  -  ៣.៣៩៤.៨៧៤.៩១៧ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ -  -  -  -  -  ៣.៤៥១.៣២១  ៣.៤៥១.៣២១ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុសររុ ៧៦.៦៣៥.១២៧  ៩២.៨២៨.៧៧៩  ១៩១.០៦៥.៥៩៩  ២.៧៧៤.០៨៦.៧៧២  ៣៩៧.១៦២.១៨៨  ៥១៤.៧៧៧.២៣៨  ៤.០៤៦.៥៥៥.៧០៣ 

              
បំណ៊ុ លហរិញ្ញវត្ថ៊ុ              
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់ធនារ និងក្គឹះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ២៩.៥០៣.៧៣៩  ៣៧.៥៥៥.៤០៥  ៦២.៣០៤.១៥៣  ៤.៨៦៩.៣០៧  -  -  ១៣៤.២៣២.៦០៤ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ិងិជន ៣៧៤.៧១៣.៩៦៧  ៣៧១.៧៧២.២១១  ៩៩០.៣១៨.៤៨២  ២៩៧.១៦៣.៣០២  -  -  ២.០៣៣.៩៦៧.៩៦២ 
ក្បាររ់មច៊ី ២០.៩០៧.០៧០  ៣៩.៤៩៥.១២០  ២៤៨.៥៤៩.០៨៦  ៧៧៤.៣៣៥.០៥៤  -  -  ១.០៨៣.២៨៦.៣៣០ 
អនុរំណុល -  ១២.៤៤៩.៩០២  ២.៤៨០.០៥៣  ៨៩.៨៩៧.៣១២  ៦០.៧៣៤.១៦៥  -  ១៦៥.៥៦១.៤៣២ 
មូលរក្ត្រំណុល -  -  -  ៨១.៣៥០.២៩៧  -  -  ៨១.៣៥០.២៩៧ 
រំណុលភត្ិសនា ១៧.៨៧៣  ៣៤.៦៩៦  ១៣៨.៦៥៩  ៣៩៨.៦៧០  ១៧.៦៣៩.២៦៧  -  ១៨.២២៩.១៦៥ 
រំណុលណផេងៗ -  -  -  -  -  ២.២៩០.៧២៧  ២.២៩០.៧២៧ 
បំណ៊ុ លហរិញ្ញវត្ថ៊ុសរ ៊ុប ៤២៥.១៤២.៦៤៩  ៤៦១.៣០៧.៣៣៤  ១.៣០៣.៧៩០.៤៣៣  ១.២៤៨.០១៣.៩៤២  ៧៨.៣៧៣.៤៣២  ២.២៩០.៧២៧  ៣.៥១៨.៩១៨.៥១៧ 

              
គំល្លត្ត្ថ្មាអក្តាការក្បារ់សរ ៊ុប (៣៤៨.៥០៧.៥២២)  (៣៦៨.៤៧៨.៥៥៥)  (១.១១២.៧២៤.៨៣៤)  ១.៥២៦.០៧២.៨៣០  ៣១៨.៧៨៨.៧៥៦  ៥១២.៤៨៦.៥១១  ៥២៧.៦៣៧.១៨៦ 
គិត្ជាដ៊ុល្លា រអាខមររិ (៨៦.១៥៧.៦០៧)  (៩១.០៩៤.៨២២)  (២៧៥.០៨៦.៤៨៦)  ៣៧៧.២៧៣.៨៧៦  ៧៨.៨១០.៥៧០  ១២៦.៦៩៦.២៩៤  ១៣០.៤៤១.៨២៥ 
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៣៦. ការក្គប់ក្គងហ្វនិភ័យហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.២ ហ្វនិភ័យទ៊ីផារ (ត្) 
(គ) ហានិភយ័អក្តាការក្បារ ់(ត្) 

 ១ខេ  ១ខេ ខៅ ៣ខេ  ៣ខេ ខៅ ១២ខេ  ១ឆ្ន  ំខៅ ៥ឆ្ន  ំ  ខលើស៥ឆ្ន  ំ  មិនានការក្បារ់  សរ ៊ុប 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល 
ខៅថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩              
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវត្ថ៊ុ              
ស្ថចក់្បាររ់នុងថ្ែ -  -  -  -  -  ១០៥.១៨៥.៥៨១  ១០៥.១៨៥.៥៨១ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការដារ់ក្បារណ់ៅធនាររណាត ល -  ២០០.១៨០  -  -  -  ៥៧០.៧១៩.៨២៧  ៥៧០.៩២០.០០៧ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការដារ់ក្បារណ់ៅធនារ ១១.០៣៥.១០០  -  -  -  -  ៦៦.២៥៦.៣៣៦  ៧៧.២៩១.៤៣៦ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុវាស់ម្វងតាមត្ថ្មលសមក្សររនុងលទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗ -  -  -  -  -  ៦១.១២៥  ៦១.១២៥ 
ឥណទាន និងរុណរក្រទានវាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់ ១១៣.៦៩៥.៥៨៥  ២៨៦.៥៥៧.៨៩៣  ១.០៩៥.៤៩៣.៥៧២  ១.៦០៣.១៧៨.០៥២  ១៦.៥៥៦.៨២៣  -  ៣.១១៥.៤៨១.៩២៥ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ -  -  -  -  -  ៦.៣៨៩.៥០៣  ៦.៣៨៩.៥០៣ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុសររុ ១២៤.៧៣០.៦៨៥  ២៨៦.៧៥៨.០៧៣  ១.០៩៥.៤៩៣.៥៧២  ១.៦០៣.១៧៨.០៥២  ១៦.៥៥៦.៨២៣  ៧៤៨.៦១២.៣៧២  ៣.៨៧៥.៣២៩.៥៧៧ 

              
បំណ៊ុ លហរិញ្ញវត្ថ៊ុ              
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់ធនារ និងក្គឹះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ១៦.៤៧៩.៩៨៧  ២៦.៥៣៦.៩៥៧  ៥០.១១៨.១៨៧  -  -  -  ៩៣.១៣៥.១៣១ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ិងិជន ៣៨២.៧៩៩.៩៩១  ៣៩២.១៥៦.២១១  ៨២៣.៤០៣.៦១៨  ១៧៣.៤៧៥.៥៤១  -  -  ១.៧៧១.៨៣៥.៣៦១ 
ក្បាររ់មច៊ី ៣.១២៣.១៣៤  ៨១.៥៤៧.៣៣៨  ២០៦.២៥៣.៦៧៤  ១.១៣៥.៥៣៥.៤៤៥  -  -  ១.៤២៦.៤៥៩.៥៩១ 
អនុរំណុល ៤.០៩៤.២០៣  ២.៤៩៤.២៧៧  -  ៩៥.៩២៦.៨៨៨  ១៨.០៧២.២១៨  -  ១២០.៥៨៧.៥៨៦ 
មូលរក្ត្រំណុល -  -  ១.២២៤.៥៤៨  ៨០.៥៣១.៣៥១  -  -  ៨១.៧៥៥.៨៩៩ 
រំណុលភត្ិសនា ៣៨៥.៣២០  ៧៥៨.៣៣៤  ៣.៣០៩.៦៦៦  ៩.៧១៦.៧៧៥  ៤.៤៣១.៩៣៦  -  ១៨.៦០២.០៣១ 
រំណុលណផេងៗ -  -  -  -  -  ១.៧៤២.៦២៦  ១.៧៤២.៦២៦ 
បំណ៊ុ លហរិញ្ញវត្ថ៊ុសរ ៊ុប ៤០៦.៨៨២.៦៣៥  ៥០៣.៤៩៣.១១៧  ១.០៨៤.៣០៩.៦៩៣  ១.៤៩៥.១៨៦.០០០  ២២.៥០៤.១៥៤  ១.៧៤២.៦២៦  ៣.៥១៤.១១៨.២២៥ 

              
គំល្លត្ត្ថ្មាអក្តាការក្បារ់សរ ៊ុប (២៨២.១៥១.៩៥០)  (២១៦.៧៣៥.០៤៤)  ១១.១៨៣.៨៧៩  ១០៧.៩៩២.០៥២  (៥.៩៤៧.៣៣១)  ៧៤៦.៨៦៩.៧៤៦  ៣៦១.២១១.៣៥២ 
គិត្ជាដ៊ុល្លា រអាខមររិ (៦៩.២៣៩.៧៤២)  (៥៣.១៨៦.៥១៤)  ២.៧៤៤.៥១០  ២៦.៥០១.១១៧  (១.៤៥៩.៤៦៨)  ១៨៣.២៨០.៩២១  ៨៨.៦៤០.៨២៤ 
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៣៦. ការក្គប់ក្គងហ្វនិភ័យហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.២ ហ្វនិភ័យទ៊ីផារ (ត្) 
(គ) ហានិភយ័អក្តាការក្បារ ់(ត្) 

ការវភិាគផលរ ះពាល់ព៊ីការម្ក្រក្រួល (sensitivity analysis) 

ចំណណញ-ខាត្ង្ហយនឹងម្ក្រក្រួលណៅតាមចំណូលការក្បារព់៊ីឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ម្ែលខ្ពស់ជាង ឬទារជាង
អាក្ស័យណៅតាមការម្ក្រក្រួលអក្តាការក្បារ។់  

 

ផលប៉ាោះពាលខ់លើ
ក្បារច់ំខណញ
ខក្កាយបង់ពនធ  

ផលប៉ាោះពាលខ់លើ
ធាត្៊ុ 

មូលធ្នខផសងៗ  

ផលប៉ាោះពាលខ់លើ
ក្បារច់ំខណញ
ខក្កាយបង់ពនធ  

ផលប៉ាោះពាលខ់លើ
ធាត្៊ុ 

មូលធ្នខផសងៗ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
        
២០២០        
អក្តាការក្បារណ់រើនណឡើង១០០អក្តាណាលមលូដាឋ ន ១.១៤០.៣៩២  -  ២៨១.៩២៦  - 
អក្តាការក្បារង់យចុះ១០០អក្តាណាលមលូដាឋ ន (១.១៤០.៣៩២)  -  (២៨១.៩២៦)  - 
        
២០១៩        
អក្តាការក្បារណ់រើនណឡើង១០០អក្តាណាលមលូដាឋ ន ១.៩០០.៣៩៦  -  ៤៦៦.៣៥៥  - 
អក្តាការក្បារង់យចុះ១០០អក្តាណាលមលូដាឋ ន (១.៩០០.៣៩៦)  -  (៤៦៦.៣៥៥)  - 
 
៣៦.៣ ហ្វនិភ័យាច់ក្បារ់ង្ហយក្សួល 

ហានិភយ័ស្ថចក់្បារង់្ហយក្សួល គឺជាហានិភយ័ម្ែលក្រុមហ ុនមនិម្គនលទ្ធភាពរំណពញកាត្ពវរិចចសងក្បារ ់
តាមកាលរំណត្ស់ងចំណពាះរំណុលហិរញ្ញ វត្ថុររស់ខ្លួន រែូ៏ចជាមនិម្គនលទ្ធភាពរំណពញមូលនិធិវញិបានណៅណពលម្ែល
បានែរមរណក្រើក្បាស់រចួណហើយ។ ផលវបិារណនះ  អាចរណាត លឱ្យក្រុមហ ុនមនិអាចរំណពញកាត្ពវរិចចសងក្បារណ់ៅអនរណផ្ើ
ក្បារ ់និងរងវះស្ថចក់្បារណ់ែើមប ៊ីឱ្យអត្ិងិជនខ្ច៊ី។ 
 
(រ) ែំណណើ រការក្គរក់្គងហានិភយ័ស្ថចក់្បារង់្ហយក្សួល 

គណៈក្គរក់្គងតាមដានស្ថចក់្បារង់្ហយក្សួលរនុងតារាងតុ្លយការ និងក្គរក់្គងការក្រមូលផតុ ំ និងទ្ិនននយ័
រំណុលម្ែលម្គនកាលរំណត្។់ ការក្ត្ួត្ពិនិត្យនិងការណធវើរបាយការណ៍ ក្ត្ូវបានណធវើណឡើងរនុងទ្ក្មងជ់ាការក្ត្ួត្ពិនិត្យណលើ
ស្ថថ នភាពស្ថចក់្បារក់្រចាថំ្ងៃ ណហើយនិងណរៀរចំគណក្ម្គងសក្ម្គរថ់្ងៃរនទ រ ់ក្រចាសំបាត ហ៍ និងក្រចាមំ្ខ្ជាលំដារ ់ណដាយស្ថរវា
ជារយៈណពលគនលឹះរនុងការក្គរក់្គងស្ថចក់្បារង់្ហយក្សួល។ គណៈក្គរក់្គងតាមដានអំព៊ីរម្ក្មរក្មួលថ្នអនរណផ្ើក្បារ ់         
សំខាន់ៗ  និងគណក្ម្គងថ្នការែរស្ថចក់្បាររ់រស់ពួរណគ។ 

 
(ខ្) ែំណណើ រការររក្រភពទុ្ន 
 ក្រភពស្ថចក់្បារង់្ហយក្សួលចមបងររស់ក្រុមហ ុន បានមរព៊ីណែើមទុ្នបានរងរ់រស់ភាគទុ្និរ ក្បាររ់មច៊ី         
អនុរំណុល និងក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ិងិជន។ គណៈក្គរក់្គងក្ត្ួត្ពិនិត្យក្រភពស្ថចក់្បារង់្ហយក្សួលក្រចាថំ្ងៃយា ងណទ្ៀង
ទាត្ ់តាមរយៈការក្ត្ួត្ពិនិត្យណលើកាលរំណត្ថ់្នក្បាររ់ណញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្ ់និងអនរណផ្ើក្បារសំ់ខាន់ៗ ។ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការក្គប់ក្គងហ្វនិភ័យហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.៣ ហ្វនិភ័យាច់ក្បារ់ង្ហយក្សួល (ត្) 
(គ) លំហូរស្ថចក់្បារម់និនិសេនទ (Non-derivative cash flow) 
 តារាងខាងណក្កាមណនះរង្ហា ញព៊ីលំហូរស្ថចក់្បារម់្ែលក្រុមហ ុនក្ត្ូវរង ់ណក្កាមរំណុលហិរញ្ញ វត្ថុមនិនិសេនទ ណដាយ
ម្ផអរតាមកាលរំណត្ណ់លើរិចចសនាម្ែលណៅសល់ នកាលររណិចឆទ្តារាងតុ្លយការ។ ចំនួនម្ែលបានោត្ក្ត្ដាងណៅរនុង
តារាងណនះ គឺជាលំហូរស្ថចក់្បាររ់នុងរិចចសនាម្ែលមនិណធវើអរបហារ ណដាយម្ឡរក្រុមហ ុនក្គរក់្គងហានិភយ័ស្ថចក់្បារ់
ង្ហយក្សួលម្ែលភាជ រជ់ាមយួ ណដាយម្ផអរតាមលំហូរស្ថចក់្បាររ់ពំឹងទុ្រម្ែលមនិណធវើអរបហារ។ 

 
  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការក្គប់ក្គងហ្វនិភ័យហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.៣ ហ្វនិភ័យាច់ក្បារ់ង្ហយក្សួល (ត្) 

(គ) លំហូរស្ថចក់្បារម់និនិសេនទ (Non-derivative cash flow) (ត្) 
 ១ខេ  ១ខេ ខៅ ៣ខេ  ៣ខេ ខៅ ១២ខេ  ១ឆ្ន  ំខៅ ៥ឆ្ន  ំ  ខលើស៥ឆ្ន  ំ  សរ ៊ុប 

ខៅថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវត្ថ៊ុ            
ស្ថចក់្បាររ់នុងថ្ែ ៨៩.៦៣១.៨៩០  -  -  -  -  ៨៩.៦៣១.៨៩០ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការដារ់ក្បារណ់ៅធនាររណាត ល ៣២០.៨០៩.១៦៣  ១.០១២.៥៨០  ៨១០.៤៧១  -  -  ៣២២.៦៣២.២១៤ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការដារ់ក្បារណ់ៅធនារ ១៦៨.១៥៦.២៩២  ៦៧.៩៧៩.៨៨៦  -  -  -  ២៣៦.១៣៦.១៧៨ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុវាស់ម្វងតាមត្ថ្មលសមក្សររនុងលទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗ ៦០.៦៧៥  -  -  -  -  ៦០.៦៧៥ 
ឥណទាន និងរុណរក្រទានវាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់ ២០១.៩១៩.៣២២  ២៨៩.៤៧៥.៩១១  ១.២២៤.៣៥៦.៧៩៥  ២.៧១៤.០៣២.១២៥  ៨៩.០៤៤.២៦០  ៤.៥១៨.៨២៨.៤១៣ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ៣.០៥៥.២៤២  ១៣.១៤៦  ១១៦.០៩២  ១២២.៩៦៨  ១៤៣.៨៧៣  ៣.៤៥១.៣២១ 
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវត្ថ៊ុសរ ៊ុប តាមកាលផ៊ុត្រំណត្់ខៅសលរ់ន៊ុងរិចាសនា ៧៨៣.៦៣២.៥៨៤  ៣៥៨.៤៨១.៥២៣  ១.២២៥.២៨៣.៣៥៨  ២.៧១៤.១៥៥.០៩៣  ៨៩.១៨៨.១៣៣  ៥.១៧០.៧៤០.៦៩១ 
            
បំណ៊ុ លហរិញ្ញវត្ថ៊ុ            
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់ធនារ និងក្គឹះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ២៨.១៨៩.១៥៦  ៣៩.០៧២.៧៦៧  ៦៣.៦៤៨.១២៥  ៥.២៨៥.២៣៥  -  ១៣៦.១៩៥.២៨៣ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ិងិជន ៣៦៨.៨៥១.១១៧   ៣៩៨.៦៨១.៩១០   ១.០៣៥.៦៩២.៩៨៣   ៣៣១.២០៦.៥៩១   -     ២.១៣៤.៤៣២.៦០១  
ក្បាររ់មច៊ី ៣៨.៨០៩.៩៨៣  ១០៦.០២៦.២១៩  ៤៣៨.៦៨៧.៨០៧  ៦០៥.៦៨៩.៩៥៦  -  ១.១៨៩.២១៣.៩៦៥ 
អនុរំណុល -  ១៥.៣២៥.៣៩២  ៣៣.១៣៧.០៦៨  ១៤៩.២៥៦.៤២៩  ២៣.០៦៨.៥២១  ២២០.៧៨៧.៤១០ 
មូលរក្ត្រំណុល -  -  ៦.៧០១.៨៤៨  ៨៣.៤៧៤.៥៨១  -  ៩០.១៧៦.៤២៩ 
រំណុលភត្ិសនា ៤៨៨.៩៦៨  ៩៥០.៣៩៤  ៣.៩៧៩.៤៦៩  ១១.០១៨.១៣៦  ៥៨៥.២៧៦  ១៧.០២២.២៤៣ 
រំណុលណផេងៗ ២.២៩០.៧២៧  -  -  -  -  ២.២៩០.៧២៧ 
បំណ៊ុ លហរិញ្ញវត្ថ៊ុសរ ៊ុប តាមកាលផ៊ុត្រំណត្់ខៅសលរ់ន៊ុងរិចាសនា ៤៣៨.៦២៩.៩៥១   ៥៦០.០៥៦.៦៨២   ១.៥៨១.៨៤៧.៣០០   ១.១៨៥.៩៣០.៩២៨   ២៣.៦៥៣.៧៩៧   ៣.៧៩០.១១៨.៦៥៨  
            
(េាោះ)/ខលើស ាច់ក្បារ់ង្ហយក្សួលស៊ុទធ ៣៤៥.០០២.៦៣៣   (២០១.៥៧៥.១៥៩)  (៣៥៦.៥៦៣.៩៤២)  ១.៥២៨.២២៤.១៦៥   ៦៥.៥៣៤.៣៣៦   ១.៣៨០.៦២២.០៣៣  
គិត្ជាែុោល រអាណមររិ ៨៥.២៩១.១៣៣   (៤៩.៨៣៣.១៦៧)  (៨៨.១៤៩.៣០៦)  ៣៧៧.៨០៥.៧២៧   ១៦.២០១.៣១៩   ៣៤១.៣១៥.៧០៦  

  
គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ក្រុមហ ុនម្គនឥណទានវបិាររូនម៍និទានែ់រចំនួន ២៤.៦៧០.០០០ ពានណ់រៀល (៦.០៩៨.៨៨៨ ែុោល រអាណមររិ) ព៊ីក្គឹះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុរនុងក្សុរ។   



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការក្គប់ក្គងហ្វនិភ័យហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.៣ ហ្វនិភ័យាច់ក្បារ់ង្ហយក្សួល (ត្) 
(គ) លំហូរស្ថចក់្បារម់និនិសេនទ (Non-derivative cash flow) (ត្) 

 ១ខេ  ១ខេ ខៅ ៣ខេ  ៣ខេ ខៅ ១២ខេ  ១ឆ្ន  ំខៅ ៥ឆ្ន  ំ  ខលើស៥ឆ្ន  ំ  សរ ៊ុប 
ខៅថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវត្ថ៊ុ            
ស្ថចក់្បាររ់នុងថ្ែ ១០៥.១៨៥.៥៨១  -  -  -  -  ១០៥.១៨៥.៥៨១ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការដារ់ក្បារណ់ៅធនាររណាត ល ៥៧០.៧១៩.៨២៧  -  ២០០.៦១៧  -  -  ៥៧០.៩២០.៤៤៤ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការដារ់ក្បារណ់ៅធនារ ៧៧.២៩១.៤៣៦  -  -  -  -  ៧៧.២៩១.៤៣៦ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុវាស់ម្វងតាមត្ថ្មលសមក្សររនុងលទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗ ៦១.១២៥  -  -  -  -  ៦១.១២៥ 
ឥណទាន និងរុណរក្រទានវាស់ម្វងតាមថ្ងលណែើមែររលំស់ ១៨៣.១២៥.១២០  ២៦៣.៥៨១.៨៨០  ១.១៣៨.៤៧៤.០៤៥  ២.៤៩៣.៤៥០.៥៩២  ២៧.១៤១.១៣២  ៤.១០៥.៧៧២.៧៦៩ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ៦.៣៨៩.៥០៣  -  -  -  -  ៦.៣៨៩.៥០៣ 
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវត្ថ៊ុសរ ៊ុប តាមកាលផ៊ុត្រំណត្់ខៅសលរ់ន៊ុងរិចាសនា ៩៤២.៧៧២.៥៩២  ២៦៣.៥៨១.៨៨០  ១.១៣៨.៦៧៤.៦៦២  ២.៤៩៣.៤៥០.៥៩២  ២៧.១៤១.១៣២  ៤.៨៦៥.៦២០.៨៥៨ 
            
បំណ៊ុ លហរិញ្ញវត្ថ៊ុ            
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់ធនារ និងក្គឹះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ១៥.២២១.០២០  ២៧.៩៨៨.១៤៤  ៥១.៤៦៣.៧៤៦  -  -  ៩៤.៦៧២.៩១០ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ិងិជន ៣៧៧.៩៨១.៤៩៧  ៤០៨.៦៣២.៥៧១  ៨៦៦.៩៩៨.៩០២  ២០២.៦១១.៩៥៧  -  ១.៨៥៦.២២៤.៩២៧ 
ក្បាររ់មច៊ី ៣៣.៩៧៤.២៩៩  ១៤៧.៨៥០.៩៩១  ៤០០.៥៧៤.៥៨១  ១.០១៤.៣៥៨.២៦៦  -  ១.៥៩៦.៧៥៨.១៣៧ 
អនុរំណុល ៤.៥៦៦.២៤៨  ៤.៧០៤.៨២៥  ១០៤.០២៥.៣១១  ៤៤.០៥២.៥៣៥  ១.៦២១.១៧៧  ១៥៨.៩៧០.០៩៦ 
មូលរក្ត្រំណុល -  -  ៦.៦៩៦.៩៩៤  ៩០.៥៣៥.១៨៩  -  ៩៧.២៣២.១៨៣ 
រំណុលភត្ិសនា ៥០២.៧៨៦  ៩៨៥.៨៥២  ៩៨៥.៨៥២  ៤.២៦៦.៥៥៣  ១២.៣៤០.៣៤៣  ១៩.០៨១.៣៨៦ 
រំណុលណផេងៗ ១.៧៤២.៦២៦  -  -  -  -  ១.៧៤២.៦២៦ 
បំណ៊ុ លហរិញ្ញវត្ថ៊ុសរ ៊ុប តាមកាលផ៊ុត្រំណត្់ខៅសលរ់ន៊ុងរិចាសនា ៤៣៣.៩៨៨.៤៧៦  ៥៩០.១៦២.៣៨៣  ១.៤៣០.៧៤៥.៣៨៦  ១.៣៥៥.៨២៤.៥០០  ១៣.៩៦១.៥២០  ៣.៨២៤.៦៨២.២៦៥ 
            
(េាោះ)/ខលើស ាច់ក្បារ់ង្ហយក្សួលស៊ុទធ ៥០៨.៧៨៤.១១៦  (៣២៦.៥៨០.៥០៣)  (២៩២.០៧០.៧២៤)  ១.១៣៧.៦២៦.០៩២  ១៣.១៧៩.៦១២  ១.០៤០.៩៣៨.៥៩៣ 
គិត្ជាែុោល រអាណមររិ ១២៤.៨៥៤.៩៩៨  (៨០.១៤២.៤៥៥)  (៧១.៦៧៣.៧៩៧)  ២៧៩.១៧២.០៤៧  ៣.២៣៤.២៦១  ២៥៥.៤៤៥.០៥៤ 

 
គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ក្រុមហ ុនម្គនឥណទានវបិាររូនម៍និទានែ់រចំនួន ៣៧.១៦៦.២០១ ពានណ់រៀល (៩.១២០.៥៤០ ែុោល រអាណមររិ) ព៊ីក្គឹះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុរនុងក្សុរ។ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការវាសខ់វងត្ថ្មាសមក្សបរបសឧ់បររណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
៣៦.៤ ត្ថ្មាសមក្សបថ្នក្ទពយសរមម និងបំណ៊ុ លហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 

ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួម្គន ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ និងរំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ។ ត្ថ្មលសមក្សរគឺជាត្ថ្មលម្ែលអាច
ទ្ទ្ួលបានរនុងការលរក់្ទ្ពយសរមម ឬបានរងរ់នុងការណផទររំណុល រនុងក្រត្ិរត្តិការតាមលំដារលំ់ណដាយមយួរវាងអនរចូលរមួ
រនុងទ្៊ីផារ នកាលររណិចឆទ្វាស់ម្វង។ ពត័្ម៌្គនបានរង្ហា ញណៅទ្៊ីណនះ គឺជាការបា នស់្ថម នត្ថ្មលសមក្សរ នកាលររណិចឆទ្របាយ
ការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

 
(រ) ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុវាស់ម្វងតាមត្ថ្មលសមក្សរ  
i)       ការរំណត្ត់្ថ្មលសមក្សរ និងឋាននុក្រមត្ថ្មលសមក្សរ 

តារាងខាងណក្កាមណនះរង្ហា ញព៊ីក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុររស់ក្រុមហ ុន ម្ែលក្ត្ូវបានវាស់ម្វង និងក្ត្ូវបានទ្ទ្ួល
ស្ថា ល់តាមត្ថ្មលសមក្សរ ណៅថ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ និងថ្ងៃទ្៊ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ តាមមូលដាឋ នម្ែលបានណរើត្ណឡើង៖ 
 
 រក្មិត្ ១  រក្មិត្ ២  រក្មិត្ ៣  សរ ៊ុប 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល 
        
គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០        
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវត្ថ៊ុ        
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ វាស់ម្វងតាមត្ថ្មលសមក្សរ

រនុ ងលទ្ធផលលមអិត្ណផេងៗ        
មូលរក្ត្រមមសិទ្ធិ -  -  ៦០.៦៧៥  ៦០.៦៧៥ 

ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវត្ថ៊ុសរ ៊ុប -  -  ៦០.៦៧៥  ៦០.៦៧៥ 
គិត្ជាែុោល រអាណមររិ -  -  ១៥.០០០  ១៥.០០០ 
        
គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩        
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវត្ថ៊ុ        
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ វាស់ម្វងតាមត្ថ្មលសមក្សរ

រនុ ងលទ្ធផលលមអិត្ណផេងៗ        
មូលរក្ត្រមមសិទ្ធិ -  -  ៦១.១២៥  ៦១.១២៥ 

ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវត្ថ៊ុសរ ៊ុប -  -  ៦១.១២៥  ៦១.១២៥ 
គិត្ជាែុោល រអាណមររិ -  -  ១៥.០០០  ១៥.០០០ 
 
  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
សក្ាប់ដំណាចឆ់្ន  ំថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការវាសខ់វងត្ថ្មាសមក្សបរបសឧ់បររណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.៤ ត្ថ្មាសមក្សបថ្នក្ទពយសរមម និងបំណ៊ុ លហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
(រ) ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុវាស់ម្វងតាមត្ថ្មលសមក្សរ (ត្) 
i)       ការរំណត្ត់្ថ្មលសមក្សរ និងឋាននុក្រមត្ថ្មលសមក្សរ (ត្) 

ក្រុមហ ុនវាស់ម្វងត្ថ្មលសមក្សរ ណដាយណក្រើឋាននុក្រមត្ថ្មលសមក្សរែូចខាងណក្កាម ម្ែលឆលុះរញ្ជច ំងព៊ី           
ស្ថរសំខានថ់្នធាតុ្ចូល ម្ែលបានណក្រើរនុងការវាស់ម្វង៖ 
 
រក្មិត្ ១ ៖ ត្ថ្មលសមក្សរររស់ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលក្ត្ូវបានជួញែូរណៅរនុងទ្៊ីផារសរមម (ែូចជា ណែរ ៊ីណវម្ែលបានជួញ
ែូរជាស្ថធារណៈ និងមូលរក្ត្រមមសិទ្ធិ) គឺអាក្ស័យណៅតាមត្ថ្មលម្ែលបានដារល់រណ់លើទ្៊ីផារ នែំណាចក់ារយិររណិចឆទ្រាយ
ការណ៍។ ត្ថ្មលដារល់រណ់លើទ្៊ីផារម្ែលបានណក្រើសក្ម្គរក់្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលក្រុមហ ុនបានកានក់ារ ់ គឺជាត្ថ្មលទ្ិញ
រចចុរបនន។ ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុទាងំណនះ ក្ត្ូវបានរញ្ចូ លណៅរនុងរក្មតិ្ ១ ។ 
 
រក្មិត្ ២ ៖ ត្ថ្មលសមក្សរររស់ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលមនិក្ត្ូវបានជួញែូរណៅរនុងទ្៊ីផារសរមម (ឧទាហរណ៍ែូចជា      
ណែរ ៊ីណវ over-the-counter) ក្ត្ូវបានរំណត្ណ់ដាយណក្រើវធិ៊ីស្ថស្រសតវាយត្ថ្មល ម្ែលរណងកើនការណក្រើក្បាស់ទ្ិនននយ័ណលើទ្៊ីផារម្ែល
អាចអណងកត្បាន និងរនថយការពឹងម្ផអរណៅណលើការបា នស់្ថម នចំណពាះអងាភាពជារោ់រ។់ ក្រសិនណរើទ្ិនននយ័ជារោ់រទ់ាងំ
អស់ម្ែលត្ក្មូវសក្ម្គរឧ់រររណ៍មយួ អាចអណងកត្បាន ឧរររណ៍ណនះក្ត្ូវបានរញ្ចូ លណៅរនុងរក្មតិ្ ២ ។ 
 
រក្មិត្ ៣ ៖ ក្រសិនណរើទ្ិនននយ័ជារោ់រម់យួឬណក្ចើន មនិពឹងម្ផអរណៅណលើទ្ិនននយ័ទ្៊ីផារម្ែលអាចអណងកត្បាន ឧរររណ៍
ណនះក្ត្ូវបានរញ្ចូ លណៅរនុងរក្មតិ្ ៣ ។ វាគឺជាររណ៊ី សក្ម្គរម់ូលរក្ត្រមមសិទ្ធិម្ែលមនិបានចុះរញ្ជ ៊ី។ 
 
ii) វធិ៊ីស្ថស្រសតសក្ម្គរក់ាររំណត្ត់្ថ្មល 

ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុររស់ក្រុមហ ុនវាស់ម្វងតាម FVOCI គឺជាការវនិិណយាគរនុងមូលរក្ត្រមមសិទ្ធិម្ែលមនិបាន
ចុះរញ្ជ ៊ី ម្ែលត្ថ្មលសមក្សរក្ត្ូវបានរំណត្ណ់ដាយម្ផអរណៅណលើត្ថ្មលរចចុរបនន ណហើយអក្តាអរបហារម្ែលបានណក្រើ ក្ត្ូវបានម្រ
សក្មួលអាក្ស័យណៅតាមហានិភយ័ឥណទានររស់ភាគ៊ីថ្ែគូ ឬហានិភយ័ឥណទានររស់ក្រុមហ ុនផ្លទ ល់។ 
 
(ខ្) ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលមនិវាស់ម្វងតាមត្ថ្មលសមក្សរ 

គិត្ក្ត្ឹមកាលររណិចឆទ្តារាងតុ្លយការ ត្ថ្មលសមក្សរថ្នឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុររស់ក្រុមហ ុន ម្គនត្ថ្មលក្រហារ់
ក្រម្ហលនឹងត្ថ្មលណយាងររស់វា។ 

ការបា នស់្ថម នត្ថ្មលសមក្សរម្ផអរណៅតាមវធិ៊ីស្ថស្រសត និងការសនមត្ែូចខាងណក្កាម៖ 
 

(i) ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការដារក់្បារណ់ៅធនាររណាត ល និងធនារ 
ត្ថ្មលណយាងថ្នក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការដារក់្បារណ់ៅធនាររណាត ល និងធនារ ម្គនត្ថ្មលក្រហារក់្រម្ហលនឹងត្ថ្មល

សមក្សរររស់វា ណដាយស្ថរគណន៊ីទាងំណនះភាគណក្ចើនគឺជាគណន៊ីចរនត គណន៊ីសនេ ំនិងក្បាររ់ណញ្ញ ើរយៈណពលខ្ល៊ី។ 
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៣៦. ការវាសខ់វងត្ថ្មាសមក្សបរបសឧ់បររណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.៤ ត្ថ្មាសមក្សបថ្នក្ទពយសរមម និងបំណ៊ុ លហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
(ខ្) ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលមនិវាស់ម្វងតាមត្ថ្មលសមក្សរ (ត្) 
(ii) ឥណទាន និង រុណរក្រទានអត្ិងិជន 

ចំណពាះឥណទានម្ែលម្គនអក្តាណងរ ម្ែលម្គនកាលរំណត្ណ់ៅសល់ត្ិចជាង១ឆ្ន  ំជាទូ្ណៅត្ថ្មលណយាងររស់វា គឺ
ជាត្ថ្មលសមក្សរបា នស់្ថម នររស់វា។ 

ចំណពាះឥណទានម្ែលម្គនអក្តាណងរ និងម្គនកាលរំណត្ណ់ៅសល់១ឆ្ន  ំឬណលើសព៊ី១ឆ្ន  ំត្ថ្មលសមក្សរក្ត្ូវបាន
បា នស់្ថម នណដាយណធវើអរបហារលំហូរស្ថចក់្បារប់ា នស់្ថម ននណពលអនគត្ និងណក្រើអក្តាការក្បាររ់រស់ឥណទាននណពល
រចចុរបនន ណដាយស្ថរអក្តាការក្បារត់ាមទ្៊ីផារររស់ឥណទានម្គនហានិភយ័ឥណទាន និងកាលរំណត្ក់្រហារក់្រម្ហលាន  
ណហើយក្ត្ូវបានវាយត្ថ្មលថាម្គនភាពខុ្សាន ត្ិចត្ួច ជាមយួនឹងអក្តាការក្បាររ់រស់ឥណទានតាមរិចចសនា។ ជាលទ្ធផល 
ត្ថ្មលសមក្សរថ្នឥណទាន និង រុណរក្រទានអត្ិងិជនរយៈណពលម្វង ម្គនត្ថ្មលក្រហារក់្រម្ហលនឹងត្ថ្មលណយាងររស់វា នកាល
ររណិចឆទ្រាយការណ៍។ 
 
(iii) ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ិងិជន 

ត្ថ្មលសមក្សរថ្នក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ិងិជន ម្ែលម្គនកាលរំណត្ត់្ិចជាង១ឆ្ន  ំ ម្គនត្ថ្មលក្រហារក់្រម្ហលនឹង
ត្ថ្មលណយាងររស់វា ណដាយស្ថរឧរររណ៍ទាងំណនះម្គនរយៈណពលខ្ល៊ី។ ត្ថ្មលសមក្សរថ្នក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ិងិជន ម្ែលម្គន
កាលរំណត្១់ឆ្ន  ំឬណក្ចើនជាង ក្ត្ូវបានណគរពំឹងថាម្គនត្ថ្មលក្រហារក់្រម្ហលនឹងត្ថ្មលណយាងររស់វា ណដាយស្ថរក្រុមហ ុនបាន
ផតល់អក្តាការក្បារក់្រហារក់្រម្ហលាន  ជាមយួនឹងឧរររណ៍ម្ែលម្គនកាលរំណត្ ់   និងលរខខ្ណឌ ឥណទានក្សណែៀងាន  
ម្ែរ។ 

 
(iv) រំណុលភត្ិសនា 

ត្ថ្មលសមក្សរបា នស់្ថម នថ្នរំណុលភត្ិសនាម្ែលម្គនកាលរំណត្ត់្ិចជាង១ឆ្ន  ំ ក្រហារក់្រម្ហលនឹងត្ថ្មល
ណយាង។ ចំណពាះរំណុលភត្ិសនាណផេងៗណទ្ៀត្ ម្ែលម្គនកាលរំណត្១់ឆ្ន  ំឬណក្ចើនជាង ត្ថ្មលសមក្សរររស់វាក្ត្ូវបានបា ន់
ស្ថម ន ម្ផអរណៅតាមលំហូរស្ថចក់្បារអ់របហារ ណដាយណក្រើអក្តារំណណើ នក្បាររ់មច៊ីណលើទ្៊ីផារ។ 
 
(v) ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ និង រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ 

ត្ថ្មលណយាងថ្នក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ និង រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ក្ត្ូវបានសនមត្ថាម្គនត្ថ្មលក្រហារក់្រម្ហលនឹង
ត្ថ្មលសមក្សរររស់វា ណដាយស្ថរគណន៊ីទាងំណនះមនិម្គនត្ថ្មលម្ក្រក្រួលជាស្ថរវនតណៅតាមអក្តាទ្៊ីផារណទ្។ 
 
(vi) ក្បាររ់មច៊ី និងអនុរំណុល 

ក្បាររ់មច៊ី និងអនុរំណុល មនិក្ត្ូវបានដារល់រណ់លើទ្៊ីផារសរមមណទ្ ណហើយត្ថ្មលសមក្សរររស់វា ក្រហារ់
ក្រម្ហលនឹងត្ថ្មលណយាងររស់វា។ 
  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 

រំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
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៣៦. ការវាសខ់វងត្ថ្មាសមក្សបរបសឧ់បររណ៍ហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
៣៦.៤ ត្ថ្មាសមក្សបថ្នក្ទពយសរមម និងបំណ៊ុ លហរិញ្ញវត្ថ៊ុ (ត្) 
(ខ្) ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលមនិវាស់ម្វងតាមត្ថ្មលសមក្សរ (ត្) 
(vii) មូលរក្ត្រំណុល 

ជាទូ្ណៅ ត្ថ្មលសមក្សរបា នស់្ថម នថ្នមូលរក្ត្រំណុល គឺអាក្ស័យណៅតាមត្ថ្មលទ្៊ីផារម្ែលអាចអណងកត្បាន ន
កាលររណិចឆទ្របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុ។ រចចុរបននណនះ វាមនិក្ត្ូវបានជួញែូរណទ្។ ត្ថ្មលសមក្សរបា នស់្ថម នថ្នមូលរក្ត្
រំណុល គឺក្រហារក់្រម្ហលនឹងត្ថ្មលណយាងររស់វា ណដាយម្ផអរណៅតាមលំហូរស្ថចក់្បារប់ា នស់្ថម ននណពលអនគត្ ណដាយ
ណក្រើអក្តាណលើទ្៊ីផារ។ 
 
៣៦.៥ ការក្គប់ក្គងខដើមទ៊ុន 

ណាលណៅររស់ក្រុមហ ុនរនុងការក្គរក់្គងណែើមទុ្ន ម្គននយ័ទូ្លំទូ្ោយជាង “មូលធន” ម្ែលបានរង្ហា ញណៅ
ណលើតារាងតុ្លយការ។ ការក្គរក់្គងណែើមទុ្ន ម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 
− អនុណោមតាមត្ក្មូវការណែើមទុ្នម្ែលរំណត្ណ់ដាយធនាររណាត ល 
− ការពារលទ្ធភាពររស់ក្រុមហ ុនរនុងការរនតនិរនតរភាពអាជ៊ីវរមម ណែើមប ៊ីឱ្យក្រុមហ ុនអាចរនតផតល់ផលក្រណយាជនែ៍ល់       

ភាគទុ្និរ និងែល់ភាគ៊ីណផេងៗម្ែលពារព់ន័ធនឹងក្រុមហ ុន និង 
− ររាមូលដាឋ នណែើមទុ្នរងឹម្គណំែើមប ៊ីាកំ្ទ្ែល់ការអភវិឌឍអាជ៊ីវរមម 

ធនាររណាត លត្ក្មូវឱ្យក្គឹះស្ថថ នម៊ីក្រូហិរញ្ញ វត្ថុទ្ទ្ួលក្បាររ់ណញ្ញ ើទាងំអស់ក្ត្ូវ៖ (i) ររាណែើមទុ្នអរបររម្គ (ii) 
ររាមូលនិធិផ្លទ ល់សុទ្ធររស់ក្រុមហ ុនយា ងណហាចណាស់ឱ្យណសមើនឹងណែើមទុ្នអរបររម្គ និង (iii) អនុណោមតាមអនុបាត្   
ស្ថធនភាព អនុបាត្ស្ថចក់្បារង់្ហយក្សួល និងអនុបាត្សំខាន់ៗ ណផេងណទ្ៀត្។ 

តារាងខាងណក្កាមណនះ សណងខរអំព៊ីសម្គសធាតុ្ណែើមទុ្នតាមចារ៖់ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ  ដ៊ុល្លា រអាខមររិ 
        
ខដើមទ៊ុនថាន រ់ទ៊ី១        
ណែើមទុ្ន ២២៤.៣៧៧.៤០០  ២២៤.៣៧៧.៤០០  ៥៥.៤៦០.៨៥០   ៥៥.៤៦០.៨៥០  
ក្បារចំ់ណណញររាទុ្រ ២៩៨.០៦៥.២៧៦  ១០៧.៩១៩.៨៩៥  ៧៣.៣៧៩.១៩៨   ២៦.៧៤០.៦៤៧  
ទុ្នរក្មុងណផេងៗ ២១០.៤១៥.១១៦  ២១០.៤១៥.១១៦  ៥១.៩៧៩.៣៧៤  ៥១.៩៧៩.៣៧៤ 
ែរ៖ ឥណទានផតល់ឱ្យភាគ៊ីពារព់័នធ (២.៦១៨.១៥១)  (២៥៥.៨៩១)  (៦៤៧.២៥៦)  (៦២.៧៩៥) 

 ៧៣០.២៣៩.៦៤១  ៥៤២.៤៥៦.៥២០  ១៨០.១៧២.១៦៦  ១៣៤.១១៨.០៧៦ 
ខដើមទ៊ុនថាន រ់ទ៊ី២-ខដើមទ៊ុនបខនថម         
អនុរំណុល ១៥៧.៧៥៥.០០០  ១០៩.២១០.០០០  ៣៩.០០០.០០០  ២៦.៨០០.០០០ 

 ១៥៧.៧៥៥.០០០  ១០៩.២១០.០០០  ៣៩.០០០.០០០  ២៦.៨០០.០០០ 
        

សរ ៊ុប ខដើមទ៊ុនថាន រ់ទ៊ី១ +       
ខដើមទ៊ុនថាន រ់ទ៊ី២ ៨៨៧.៩៩៤.៦៤១  ៦៥១.៦៦៦.៥២០  ២១៩.១៧២.១៦៦  ១៦០.៩១៨.០៧៦ 

 


