
 
 
 
  

 
ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី
និង្រកុមហ៊ុនប្ុរតសមព័នធ 

របយករណ៍ហិរញញវតថុរមួ  
និងរបយករណ៍ហិរញញវតថុេ យែឡកសេងខប 

ចេន្ល ះេពល 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ ែខ 
គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខមីន ឆន ២ំ០២០ 

និង 
របយករណ៍របស់សវនករឯក ជយ 
ស្ដពីីករ្រតួតពិនិតយព័ត៌មនហិរញញវតថុ 

 
 



ព័ត៌មនអំពីធនគរ 
ធនគរ ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី

ចុះបញជ ីពណិជជកមមេលខ ០០០០៣០៧៧ 

ទី ន កក់រចុះបញជ ី អគរេលខ ៦១ ម វថីិ្រពះមុនីវង  សងក ត្់រសះចក  
 ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនភីនេំពញ 
 ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

មច ស់ភគហុ៊ន េអសីុលី  ្វ យ នហ់ ល់ ្រ ស់ (ACLEDA Financial Trust) 
 ្រកុមហុ៊ន េអ េអស េអ ភអីលិសីុ (ASA. Plc.) 
 Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”) 
 COFIBRED S.A 
 ORIX Corporation 
 Triodos Microfinance Fund 
 Triodos Fair Share Fund 
 Triodos Sustainable Finance Foundation 

្រកុម្របឹក ភបិល េ ក ឆយ េសឿន    ្របធន្រកុម្របឹក ភបិល (អភបិលមនិ្របតិបត្ត)ិ 
 បណ្ឌិ ត អុនិ ចននី់     សមជកិ (អភបិល្របតិបត្តិ) 
 េ ក រត័ន យូេមង៉     សមជកិ (អភបិល្របតិបត្តិ) 
 បណ្ឌិ ត Pieter Kooi    សមជកិ (អភបិលឯក ជ) 
 េ ក Cornelius Reinhart Gunter Obert   សមជកិ (អភបិលឯក ជ) 
 េ ក Ian Samuel Lydall    សមជកិ (អភបិលឯក ជ) 
 េ ក Stéphane Mangiavacca    សមជកិ (អភបិលមនិ្របតិបត្ត)ិ 
         (បនែតង ងំេនៃថងទី២១ ែខេម  ឆន ២ំ០២០)  
 េ ក Kenichiro Mori      សមជកិ (អភបិលមនិ្របតិបត្ត)ិ 
 េ ក Ryoji Nishimura    សមជកិ (អភបិលមនិ្របតិបត្ត)ិ 
 េ ក Mirjam Janssen     សមជកិ (អភបិលមនិ្របតិបត្ត)ិ 
 េ ក Marc Robert    សមជកិ (អភបិលមនិ្របតិបត្ត)ិ    

        (បន ែលងេនៃថងទី០៧ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០២០) 
គណៈកមម ធិករ បណ្ឌិ ត អុនិ ចននី់ ្របធននយក្របតិបត្ត ិ
្របតិបត្តិ បណ្ឌិ ត សូ ផន រ ី អនុ្របធននយក្របតបិត្តិ នងិជគណៈ្របធននយិក្របតិបត្តិ្របតិបត្តិករ 
 េ ក្រសី ម៉រ អម  អនុ្របធននយក្របតបិត្តិ នងិ ជគណៈ្របធននយិក្របតិបត្តហិិរញញ វតថុ 
 េ ក រត័ន យូេមង៉  អនុ្របធននយក្របតបិត្តិ និង ជគណៈ្របធននយក្របតបិត្តិរតនភបិល 
 េ ក លី ៃថ  អនុ្របធននយក្របតបិត្តិ នងិ ជគណៈ្របធននយក្របតិបត្តអិភបិលកិចច 
 េ ក្រសី ប៊ុត ប៊ុនសី  អនុ្របធននយក្របតបិត្តិ នងិ ជគណៈ្របធននយិក្របតិបត្តនិីតកិមម  
     និង េលខធិករ្រកុមហុ៊ន 
 េ ក ម៉ច ់ធរ ី  អនុ្របធននយក្របតបិត្តិ នងិ ជគណៈ្របធននយក្របតិបត្តពិត័ម៌នវទិយ  
 បណ្ឌិ ត ឡឹង សុភព អនុ្របធននយក្របតបិត្តិ នងិ ជគណៈ្របធននយក្របតបិត្តិ នភិយ័  

សវនករ េខភអីមឹជជ ីេខមបូ  ចកំត ់



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី

របយករណ៍ហរិញញវតថុរមួ និង របយករណ៍ហរិញញវតថុេ យែឡកសេងខបចេន្ល ះេពល 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខមនី ឆន ២ំ០២០ 

មតិក 

 ទំព័រ 
  
របយករណ៍្រកុម្របឹក ភបិល ១ – ៧ 
របយករណ៍របស់សវនករឯក ជយ ស្ដីពីករ្រតួតពនិិតយពត័ម៌នហិរញញ វតថុចេន្ល ះេពល  ៨ – ៩ 

របយករណ៍ហិរញញ វតថុសេងខបចេន្ល ះេពល៖  
របយករណ៍ហិរញញ វតថុរមួសេងខបចេន្ល ះេពល៖  

របយករណ៍ ថ នភពហិរញញ វតថុរមួសេងខបចេន្ល ះេពល ១០ 
របយករណ៍ចំេណញ ឬខត និងលទធផលលម្អតិេផ ង រៗមួសេងខបចេន្ល ះេពល ១១ – ១២  
របយករណ៍បែ្រមប្រមួលមូលធនរមួសេងខបចេន្ល ះេពល ១៣ – ១៤ 
របយករណ៍លំហូរទឹក្របករ់មួសេងខបចេន្ល ះេពល ១៥ – ១៦ 

របយករណ៍ហិរញញ វតថុេ យែឡកសេងខបចេន្ល ះេពល៖  
របយករណ៍ ថ នភពហិរញញ វតថុេ យែឡកសេងខបចេន្ល ះេពល ១៧ 

របយករណ៍ចំេណញ ឬខត និងលទធផលលម្អតិេផ ង េៗ យែឡកសេងខបចេន្ល ះេពល ១៨ 
របយករណ៍បែ្រមប្រមួលមូលធនេ យែឡកសេងខបចេន្ល ះេពល ១៩ – ២០ 
របយករណ៍លំហូរទឹក្របកេ់ យែឡកសេងខបចេន្ល ះេពល ២១ – ២២ 
កំណតស់មគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញ វតថុសេងខបចេន្ល ះេពល ២៣ – ៧២ 
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 កំណត់ 
នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
 

នៃថងទី៣១  ែខធនូ  
ឆន ំ២០១៩  

នៃថងទី៣១ ែខមីន  
ឆន ំ២០២០ 

 
នៃថងទី៣១  ែខធនូ  

ឆន ំ២០១៩ 
 សមគ ល់ ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 
      (កំណត់សមគ ល់ ៤)  (កំណត់សមគ ល់ ៤) 
្រទពយសកមម         

ច់្របក់កនុងៃដ ៦ ៤២៧.៩០១.៦៩៥  ៤២១.៥២៧.២៣៨  ១.៧៤១.៥៥៩.៨៩៩  ១.៧១៧.៧២៣.៤៩៥ 
្របក់បេញញើរបស់ធនគរេផ ងៗ  ៧ ៥៨៧.៥៤១.៦៩០  ៥៨៧.៧៣០.៥៣១  ២.៣៩១.២៩៤.៦៧៨  ២.៣៩៥.០០១.៩១៤ 
ករវនិិេយគហិរញញវតថុ ៨ ៤០២.៦២២.៣៥០  ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦  ១.៦៣៨.៦៧២.៩៦៥  ២.១៤៩.៤៦០.៥២៧ 
ឥណទន និងបុេរ្របទន - សុទធ ៩ ៣.៩៥១.៨៦៥.២៧៩  ៣.៨៤៦.០២០.៥១៩  ១៦.០៨៤.០៩១.៦៨៦  ១៥.៦៧២.៥៣៣.៦១៥ 
្រទពយសកមមេផ ងៗ   ១៨.៣៣៩.៣២០  ១៧.៥២៩.៨៣៣  ៧៤.៦៤១.០៣២  ៧១.៤៣៤.០៧០ 
្របក់បេញញើ មចបប់  ៥៧២.១៥៨.១៣៩  ៥៨៧.៣៣៦.០៩៩  ២.៣២៨.៦៨៣.៦២៦  ២.៣៩៣.៣៩៤.៦០៣ 
្រទពយ និងបរកិខ រ ១០ ១២៨.៣៣០.៨៧៦  ១៣១.១៥៩.៧៩២  ៥២២.៣០៦.៦៦៥  ៥៣៤.៤៧៦.១៥៣ 
្រទពយសកមមអរបីូ ១១ ៨.០៣៩.០២៦  ៨.៩៩៨.៩៩៣  ៣២.៧១៨.៨៣៦  ៣៦.៦៧០.៨៩៦ 
សិទធិេ្របើ្របស់្រទពយសកមម ១២ ៣២.៦៦៨.៣៧៧  ៣២.៥៦៩.៤៥៧  ១៣២.៩៦០.២៩៤  ១៣២.៧២០.៥៣៧ 
ពនធពនយរជ្រទពយសកមម - សុទធ ១៣ ១៥.៥៨៨.៧៥៨  ១៤.៨១៤.៣៥៤  ៦៣.៤៤៦.២៤៥  ៦០.៣៦៨.៤៩៤ 
         
្រទពយសកមមសរបុ  ៦.១៤៥.០៥៥.៥១០  ៦.១៧៥.១៦១.៧៩២  ២៥.០១០.៣៧៥.៩២៦  ២៥.១៦៣.៧៨៤.៣០៤ 
         
បំណុល និង មូលធន         
បំណុល         
្របក់បេញញើរបស់ធនគរេផ ងៗ និង

ថ ប័នហិរញញវតថុេផ ងៗ  ១៤ ៣០៧.០៦៨.៤១៤  ២៨៥.១៧៥.១៤៥  ១.២៤៩.៧៦៨.៤៤៥  ១.១៦២.០៨៨.៧១៦ 
្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន ១៥ ៤.០៣៩.០៧៥.១៩២  ៤.០៨២.៧២២.៨៥៣  ១៦.៤៣៩.០៣៦.០៣១  ១៦.៦៣៧.០៩៥.៦២៦ 
បំណុលេផ ងៗ   ៧៨.៦៤៤.០៤១  ៥៨.៨១០.៨៧៥  ៣២០.០៨១.២៤៧  ២៣៩.៦៥៤.៣១៦ 
្របក់កមចី ១៦ ៥៣១.៣៧៧.១២៩  ៥៦៤.៩៧១.៧០១  ២.១៦២.៧០៤.៩១៥  ២.៣០២.២៥៩.៦៨២ 
បំណុលបនទ ប់បន ំ ១៧ ១៦១.៧៨៤.០៧១  ១៣៩.៣០២.៥៨០  ៦៥៨.៤៦១.១៦៩  ៥៦៧.៦៥៨.០១៤ 
បំណុលពនធេលើ្របក់ចំេណញ្របចំឆន ំ ២៦(ក) ៩.៥១៩.៨៧៦  ៣០.៤៥៩.៣០៣  ៣៨.៧៤៥.៨៩៥  ១២៤.១២១.៦៦០ 
បំណុលភតិសនយ ១៨ ៣១.៣៦១.៩៣៩  ៣០.៩១៥.៩៣៩  ១២៧.៦៤៣.០៩២  ១២៥.៩៨២.៤៥១ 
អតថ្របេយជន៍និេយជិត ១៩ ១៩.៣៨៤.៩៧៧  ១៨.៣៤១.៧៩៦  ៧៨.៨៩៦.៨៥៦  ៧៤.៧៤២.៨១៩ 
បំណុលសរបុ  ៥.១៧៨.២១៥.៦៣៩  ៥.២១០.៧០០.១៩២  ២១.០៧៥.៣៣៧.៦៥០  ២១.២៣៣.៦០៣.២៨៤ 
         
មូលធន         
េដើមទុន ២០ ៤២៨.៨១៨.១៥៤  ៤២៨.៨១៨.១៥៤  ១.៧៤៥.២៨៩.៨៨៨  ១.៧៤៧.៤៣៣.៩៧៨ 
ទុនប្រមុង ២១ ៥០៣.៦៧៧.៦១២  ៤១៤.៧៤៨.៧២៦  ២.០៦៦.៨៨៨.៩៤៥  ១.៧០៨.០៨៥.២៦៦ 
្របក់ចំេណញរក ទុក  ៣៤.៣៤៤.១០៥  ១២០.៨៩៤.៧២០  ១២២.៨៥៩.៤៤៣  ៤៧៤.៦៦១.៧៧៦ 
មូលធនសរបុ  ៩៦៦.៨៣៩.៨៧១  ៩៦៤.៤៦១.៦០០  ៣.៩៣៥.០៣៨.២៧៦  ៣.៩៣០.១៨១.០២០ 
         
បំណុល និង មូលធនសរបុ  ៦.១៤៥.០៥៥.៥១០  ៦.១៧៥.១៦១.៧៩២  ២៥.០១០.៣៧៥.៩២៦  ២៥.១៦៣.៧៨៤.៣០៤ 
         
 
 
 
កំណត់សមគ ល់ែដលភជ ប់មកជមួយ គឺជែផនកៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពលេនះ ។ 
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  ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម 
  ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខមីន  
ឆន ំ២០១៩  ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខមីន  
ឆន ំ២០១៩ 

 
កំណត់   (មិនបនេធ្វើករ  

្រតួតពិនិតយ)    (មិនបនេធ្វើករ  
្រតួតពិនិតយ) 

 សមគ ល់ ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 
      (កំណត់សមគ ល់ ៤)  (កំណត់សមគ ល់ ៤) 
         
ចំណូលករ្របក់្រតូវបនគណនេ យ     

េ្របើវធីិ ្រស្តករ្របក់្របសិទធភព ២២ ១២៧.៧៦៧.១៦៦  ១១៧.៣៣៤.៣២៤  ៥១៩.១១៧.៩៩៥  ៤៦៩.២១៩.៩៦២ 
ចំ យករ្របក់ ២៣ (៣៧.៧២៦.៤៨៥)  (៣៧.៣២១.៤២៩)  (១៥៣.២៨២.៧០៩)  (១៤៩.២៤៨.៣៩៥) 

ចំណូលករ្របក់សុទធ  ៩០.០៤០.៦៨១  ៨០.០១២.៨៩៥  ៣៦៥.៨៣៥.២៨៦  ៣១៩.៩៧១.៥៦៧ 
         
ចំណូលកៃ្រម និង េជើង  ២៤ ១២.៥២៧.៥០៧  ១២.៨៣២.២០០  ៥០.៨៩៩.២៦១  ៥១.៣១៥.៩៦៨ 
ចំ យកៃ្រម និង េជើង   (៧២៩.៧៦១)  (២០១.៣៧២)  (២.៩៦៥.០១៩)  (៨០៥.២៨៧) 

ចំណូលកៃ្រម និង េជើង សុទធ  ១១.៧៩៧.៧៤៦  ១២.៦៣០.៨២៨  ៤៧.៩៣៤.២៤២  ៥០.៥១០.៦៨១ 
         
សំវធិនធនស្រមប់ករខតបង់ឱនភពៃនតៃម្ល   របស់

ឥណទន និងបុេរ្របទន ្របក់បេញញើេន          
ធនគរេផ ងៗ  និងគណនី្រតូវទទួល េផ ងៗ   (២.៣៩៧.៤៨៨)  (២.៣៧៩.៧២១)  (៩.៧៤០.៩៩៤)  (៩.៥១៦.៥០៤) 

សំវធិនធនស្រមប់ករខតបង់ឱនភពៃនតៃម្លកិចច
សនយេ្រក ងតុលយករ  (១៣.០០៩)  (៥២.៨៥៥)  (៥២.៨៥៦)  (២១១.៣៦៧) 

ករខតបង់ឱនភពៃនតៃម្ល សុទធ  (២.៤១០.៤៩៧)  (២.៤៣២.៥៧៦)  (៩.៧៩៣.៨៥០)  (៩.៧២៧.៨៧១) 
         
ចំណូលសុទធបនទ ប់ពីសំវធិនធន ស្រមប់ឱនភពៃនតៃម្ល  ៩៩.៤២៧.៩៣០  ៩០.២១១.១៤៧  ៤០៣.៩៧៥.៦៧៨  ៣៦០.៧៥៤.៣៧៧ 
         
ចំណូលេផ ងៗ   ៤.១៩៨.០៥៦  ៣.១១៦.៨៤៥  ១៧.០៥៦.៧០២  ១២.៤៦៤.២៦៣ 
ចំ យទូេទ និងរដ្ឋបល ២៥ (៦១.០៩១.៣៨៨)  (៥៥.១០៥.០៧៥)  (២៤៨.២១៤.៣០៩)  (២២០.៣៦៥.១៩៥) 
         
ចំេណញមុន ចំ យពនធេលើ្របក់ចំេណញ  ៤២.៥៣៤.៥៩៨  ៣៨.២២២.៩១៧  ១៧២.៨១៨.០៧១  ១៥២.៨៥៣.៤៤៥ 
         
ចំ យពនធេលើ្របក់ចំេណញ ២៦(ខ) (៨.៩៤៩.៤៧៧)  (៩.១៣៦.៣៥១)  (៣៦.៣៦១.៧២៤)  (៣៦.៥៣៦.២៦៨) 
         
្របក់ចំេណញកនុងករយិបរេិចឆទ  ៣៣.៥៨៥.១២១  ២៩.០៨៦.៥៦៦  ១៣៦.៤៥៦.៣៤៧  ១១៦.៣១៧.១៧៧ 
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  ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម 

  ៃថងទី៣១ ែខមីន  
ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខ មីន  

ឆន ំ២០១៩  ៃថងទី៣១ ែខមីន  
ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខ មីន  

ឆន ំ២០១៩ 

 កំណត់   (មិនបនេធ្វើករ  
្រតួតពិនិតយ)    (មិនបនេធ្វើករ  

 ្រតួតពិនិតយ) 
 សមគ ល់ ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 
      (កំណត់សមគ ល់ ៤)  (កំណត់សមគ ល់ ៤) 
         
្របក់ចំេណញកនុងករយិបរេិចឆទ  ៣៣.៥៨៥.១២១  ២៩.០៨៦.៥៦៦  ១៣៦.៤៥៦.៣៤៧  ១១៦.៣១៧.១៧៧ 
លទធផលលម្អិតេផ ងៗ ៖         
ធតុែដលនឹងមិន្រតូវបនេធ្វើចំ ត់ថន ក់េឡើងវញិ 

េទចំេណញឬខត៖         
ករ ស់ែវងេឡើងវញិៃនកតព្វកិចចអតថ្របេយជន៍និេយជិត  ៧៨៥.៦២៩  ៧២២.៥៦៨  ៣.១៩២.០០៧  ២.៨៨៩.៥៤៩ 
         
ធតុែដល្រតូវ ឬ ច្រតូវបនចត់ថន ក់េឡើងវញិេន

ករយិបរេិចឆទបនទ ប់េទចំេណញ ឬខត៖         
លេម្អ ងពីករប្តូររបិូយប័ណ្ណ  -  -  (៣៦៣.៨៧៥)  ២៣៧.៤៩៥ 
លទធផលលម្អិតេផ ងៗ ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ  ៧៨៥.៦២៩  ៧២២.៥៦៨  ២.៨២៨.១៣២  ៣.១២៧.០៤៤ 
         
លទធផលលម្អិតេផ ងៗ ស្រមប់ករយិបរេិចឆទសរបុ  ៣៤.៣៧០.៧៥០  ២៩.៨០៩.១៣៤  ១៣៩.២៨៤.៤៧៩  ១១៩.៤៤៤.២២១ 

         
្របក់ចំេណញកនុងករយិបរេិចឆទែដលផ្តល់ជូនដល់៖         
ភគហុ៊និករបស់ធនគរ  ៣៣.៥៨៥.១២១  ២៩.០៨៦.៥៦៦  ១៣៦.៤៥៦.៣៤៧  ១១៦.៣១៧.១៧៧ 
អបបភគភគកមម  -  -  -  - 
  ៣៣.៥៨៥.១២១  ២៩.០៨៦.៥៦៦  ១៣៦.៤៥៦.៣៤៧  ១១៦.៣១៧.១៧៧ 
         
លទធផលលម្អិតសរបុែដលផ្តល់ជូនដល់៖         
ភគហុ៊និករបស់ធនគរ  ៣៤.៣៧០.៧៥០  ២៩.៨០៩.១៣៤  ១៣៩.២៨៤.៤៧៩  ១១៩.៤៤៤.២២១ 
អបបភគភគកមម  -  -  -  - 
  ៣៤.៣៧០.៧៥០  ២៩.៨០៩.១៣៤  ១៣៩.២៨៤.៤៧៩  ១១៩.៤៤៤.២២១ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កំណត់សមគ ល់ែដលភជ ប់មកជមួយ គឺជែផនកៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពលេនះ ។ 
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 ផ្តលជ់ូនភគហ៊ុនកិរបស្រកុមហ៊ុនេម     
 េដើមទុន  ទុនប្រមុង  ចំេណញរក ទុក  សរបុ  អបបភគភគកមម  មូលធនសរបុ 

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

                        
នៃថងទី ១ ែខ មក  ឆន ំ ២០២០ ៤២៨.៨១៨.១៥៤  ១.៧៤៧.៤៣៣.៩៧៨  ៤១៤.៧៤៨.៧២៦  ១.៧០៨.០៨៥.២៦៦  ១២០.៨៩៤.៧២០  ៤៧៤.៦៦១.៧៧៦  ៩៦៤.៤៦១.៦០០  ៣.៩៣០.១៨១.០២០  -  -  ៩៦៤.៤៦១.៦០០  ៣.៩៣០.១៨១.០២០ 
្របក់ចំេណញកនុងករយិបរេិចឆទ -  -  -  -  ៣៣.៥៨៥.១២១  ១៣៦.៤៥៦.៣៤៧  ៣៣.៥៨៥.១២១  ១៣៦.៤៥៦.៣៤៧  -  -  ៣៣.៥៨៥.១២១  ១៣៦.៤៥៦.៣៤៧ 
លទធផលលម្អិតេផ ងៗ ៖                        

ករ ស់ែវងេឡើងវញិៃនកតព្វកិចចអតថ
្របេយជន៍និេយជិត -  -  -  -  ៧៨៥.៦២៩  ៣.១៩២.០០៧  ៧៨៥.៦២៩  ៣.១៩២.០០៧  -  -  ៧៨៥.៦២៩  ៣.១៩២.០០៧ 

លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ -  -  -  (៣៦៣.៨៧៥)  -  -  -  (៣៦៣.៨៧៥)  -  -  -  (៣៦៣.៨៧៥) 
លទធផលលម្អិតសរបុស្រមប់ករយិបរេិចឆទ -  -  -   (៣៦៣.៨៧៥)  ៣៤.៣៧០.៧៥០  ១៣៩.៦៤៨.៣៥៤  ៣៤.៣៧០.៧៥០  ១៣៩.២៨៤.៤៧៩  -  -  ៣៤.៣៧០.៧៥០  ១៣៩.២៨៤.៤៧៩ 
                        
្របតិបត្តិករជមួយ ភគហ៊ុនិក៖                        
ភគ ភែដលបនបង់ -  -  -  -  (៣២.៧១៨.៨២៥)  (១៣២.៣៨០.៣៦៦)  (៣២.៧១៨.៨២៥)  (១៣២.៣៨០.៣៦៦)  -  -  (៣២.៧១៨.៨២៥)  (១៣២.៣៨០.៣៦៦) 
ករេផទរពី្របក់ចំេណញរក ទុកេទជ  

ទុនប្រមុង -  -  ៨៥.៩៨៣.២២០  ៣៥០.០៣៧.៦៨៩  (៨៥.៩៨៣.២២០)  (៣៥០.០៣៧.៦៨៩)  -  -  -  -  -  - 
ករេផទរពី្របក់ចំេណញរក ទុកេទជទុន

ប្រមុង ម បទបបញញត្តិ -  -  ២.២១៩.៣២០  ៩.០៣២.៦៣២  (២.២១៩.៣២០)  (៩.០៣២.៦៣២)  -  -  -  -  -  - 
លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ - ្រកុមហ៊ុន

បុ្រតសមព័នធបរេទស -  -  ៧២៦.៣៤៦  ២.៩៥៦.២២៨  -  -  ៧២៦.៣៤៦  ២.៩៥៦.២២៨  -  -  ៧២៦.៣៤៦  ២.៩៥៦.២២៨ 
លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ -  (២.១៤៤.០៩០)  -  (២.៨៥៨.៩៩៥)  -  -  -  (៥.០០៣.០៨៥)  -  -  -  (៥.០០៣.០៨៥) 
្របតិបត្តិករជមួយ ភគហ៊ុនិកសរបុ -  (២.១៤៤.០៩០)  ៨៨.៩២៨.៨៨៦  ៣៥៩.១៦៧.៥៥៤  (១២០.៩២១.៣៦៥)  (៤៩១.៤៥០.៦៨៧)  (៣១.៩៩២.៤៧៩)  (១៣៤.៤២៧.២២៣)  -  -  (៣១.៩៩២.៤៧៩)  (១៣៤.៤២៧.២២៣) 
                        
នៃថងទី៣១ ែខមីន ឆន ំ២០២០ ៤២៨.៨១៨.១៥៤  ១.៧៤៥.២៨៩.៨៨៨  ៥០៣.៦៧៧.៦១២  ២.០៦៦.៨៨៨.៩៤៥  ៣៤.៣៤៤.១០៥  ១២២.៨៥៩.៤៤៣  ៩៦៦.៨៣៩.៨៧១  ៣.៩៣៥.០៣៨.២៧៦  -  -  ៩៦៦.៨៣៩.៨៧១  ៣.៩៣៥.០៣៨.២៧៦ 

 
 
 
កំណត់សមគ ល់ែដលភជ ប់មកជមួយ គឺជែផនកៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពលេនះ ។ 



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី
របយករណ៍ស្តពីីបែ្រមប្រមួលមលូធនរមួសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតមឹៃថងទី៣១ ែខមីន ឆន ២ំ០២០ 
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 ផ្តលជ់ូនភគហ៊ុនកិរបស្រកុមហ៊ុនេម     
 េដើមទុន  ទុនប្រមុង  ចំេណញរក ទុក  សរបុ  អបបភគភគកមម  មូលធនសរបុ 

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

                        
នៃថងទី ១ ែខ មក  ឆន ំ ២០១៩ ៣៩៥.២២៤.១០៥  ១.៥៨៨.០១០.៤៥៤  ៣៧៧.៧៩៨.២៨៦  ១.៥២៩.២២៦.៩០៣  ៧៩.៨១៧.២៩១  ៣០៩.៤៧២.៤៨២  ៨៥២.៨៣៩.៦៨២  ៣.៤២៦.៧០៩.៨៣៩  -  -  ៨៥២.៨៣៩.៦៨២  ៣.៤២៦.៧០៩.៨៣៩ 
                        
្របក់ចំេណញកនុងករយិបរេិចឆទ                   

(មិនបនេធ្វើករ្រតួតពិនិតយ) -  -  -  -  ២៩.០៨៦.៥៦៦  ១១៦.៣១៧.១៧៧  ២៩.០៨៦.៥៦៦  ១១៦.៣១៧.១៧៧  -  -  ២៩.០៨៦.៥៦៦  ១១៦.៣១៧.១៧៧ 
លទធផលលម្អិតេផ ងៗ ៖                                            

(មិនបនេធ្វើករ្រតួតពិនិតយ)                        
ករពិនិតយេឡើងវញិៃនកតព្វកិចចអតថ្របេយជន៍ 

របស់និេយជិត -  -  -  -  ៧២២.៥៦៨  ២.៨៨៩.៥៤៩  ៧២២.៥៦៨  ២.៨៨៩.៥៤៩  -  -  ៧២២.៥៦៨  ២.៨៨៩.៥៤៩ 
លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ -  -  -  ២៣៧.៤៩៥  -  -  -  ២៣៧.៤៩៥  -  -  -  ២៣៧.៤៩៥ 
លទធផលលម្អតិសរបុស្រមប់ករយិបរេិចឆទ         

(មិនបនេធ្វើករ  ្រតួតពិនិតយ)  -  -  -  ២៣៧.៤៩៥  ២៩.៨០៩.១៣៤  ១១៩.២០៦.៧២៦  ២៩.៨០៩.១៣៤  ១១៩.៤៤៤.២២១  -  -  ២៩.៨០៩.១៣៤  ១១៩.៤៤៤.២២១ 
                        
្របតិបត្តិករជមួយមច សភ់គហ៊ុន៖                                                                 

(មិនបនេធ្វើករ  ្រតួតពិនិតយ)                        
ករេផទរពី្របក់ចំេណញរក ទុក េទជេដើមទុនប្រមុង -  -  ២.៨០២.៣៧៦  ១១.៤០៨.៤៧៣  (២.៨០២.៣៧៦)  (១១.៤០៨.៤៧៣)  -  -  -  -  -  - 
ករេផទរពី្របក់ចំេណញរក ទុក                                         

េទជេដើមទុនប្រមុង ម បទបបញញត្តិ -  -  ១.៧៩៨.៩៣៣  ៧.២២២.៧១៦  (១.៧៩៨.៩៣៣)  (៧.២២២.៧១៦)  -  -  -  -  -  - 
ករទិញយកអបបភគភគកមមែដលមនកនុង AMM -  -  ១៤.២៧៩.៣៤៤  ៥៧.៣៣១.៥៦៦  -  -  ១៤.២៧៩.៣៤៤  ៥៧.៣៣១.៥៦៦  -  -  ១៤.២៧៩.៣៤៤  ៥៧.៣៣១.៥៦៦ 
លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ - ្រកុមហ៊ុន                    

បុ្រតសមព័នធបរេទស -  -  (១៤.២២៨.៨៣៤)  (៥៧.១២៨.៧៦៩)  -  -  (១៤.២២៨.៨៣៤)  (៥៧.១២៨.៧៦៩)  -  -  (១៤.២២៨.៨៣៤)  (៥៧.១២៨.៧៦៩) 
លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ -  (១.១៨៥.៦៧២)  -  (១.១៣៣.៣៩២)  -  -  -  (២.៣១៩.០៦៤)  -  -  -  (២.៣១៩.០៦៤) 
 -  (១.១៨៥.៦៧២)  ៤.៦៥១.៨១៩  ១៧.៧០០.៥៩៤  (៤.៦០១.៣០៩)  (១៨.៦៣១.១៨៩)  ៥០.៥១០  (២.១១៦.២៦៧)  -  -  ៥០.៥១០  (២.១១៦.២៦៧) 
                        
នៃថងទី៣១ ែខមីន ឆន ំ២០១៩                                                

(មិនបនេធ្វើករ ្រតួតពិនិតយ) ៣៩៥.២២៤.១០៥  ១.៥៨៦.៨២៤.៧៨២  ៣៨២.៤៥០.១០៥  ១.៥៤៧.១៦៤.៩៩២  ១០៥.០២៥.១១៦  ៤១០.០៤៨.០១៩  ៨៨២.៦៩៩.៣២៦  ៣.៥៤៤.០៣៧.៧៩៣  -  -  ៨៨២.៦៩៩.៣២៦  ៣.៥៤៤.០៣៧.៧៩៣ 
 
 
 
កំណត់សមគ ល់ែដលភជ ប់មកជមួយ គឺជែផនកៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពលេនះ ។ 



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី
របយករណ៍លហូំរទឹក្របក់រមួសេងខបចេន្ល ះេពល 
ស្រមប់ដំ ចក់រយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតមឹៃថងទី៣១ ែខមីន ឆន ២ំ០២០ 
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  ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម 
  ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខ មីន  
ឆន ំ២០១៩  ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខ មីន  
ឆន ំ២០១៩ 

 
កំណត់   (មិនបនេធ្វើករ  

្រតួតពិនិតយ)    (មិនបនេធ្វើករ  
 ្រតួតពិនិតយ) 

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

         

លហូំរទឹក្របក់ពីសកមមភព្របតិបត្តិករ         
ចំេណញមុនបង់ពនធេលើ្របក់ចំេណញ  ៤២.៥៣៤.៥៩៨  ៣៨.២២២.៩១៧  ១៧២.៨១៨.០៧១  ១៥២.៨៥៣.៤៤៥ 

និយ័តភពេលើ៖         
រលំស់េលើ្រទពយ និងបរកិខ រ ១០ ៥.២៨២.៩៦០  ៥.៣៩៥.៨៧៧  ២១.៤៦៤.៦៦៦  ២១.៥៧៨.១១២ 
រលំស់េលើ្រទពយសកមមអរបីូ ១១ ៨០៤.៨៦៩  ៩១៤.៦១៥  ៣.២៧០.១៨៣  ៣.៦៥៧.៥៤៥ 
រលំស់េលើសិទធិេ្របើ្របស់្រទពយសកមម ១២ ២.៦២៤.៤៣០  ២.៦៥០.២៤៧  ១០.៦៦៣.០៥៩  ១០.៥៩៨.៣៣៨ 
និយ័តភពេលើ្រទពយ និងបរកិខ រ  ១៧.៩៧២  (៧)  ៧៣.០២០  (២៨) 
និយ័តភពេលើ្រទពយសកមមអរបីូ  ២៦២.២៤១  ៣៩០.៣១៣  ១.០៦៥.៤៨៥  ១.៥៦០.៨៦២ 
ចំ យមូលនិធិេ ធននិវត្តន៍  ៥៦.៣០០  ៥៨.២១៧  ២២៨.៧៤៧  ២៣២.៨១០ 
សំវធិនធនេលើករខតបង់ឱនភព ៃនតៃម្ល ៩ ២.៤១០.៤៩៧  ២.៤៣២.៥៧៦  ៩.៧៩៣.៨៥០  ៩.៧២៧.៨៧១ 
ចំ យអតថ្របេយជន៍េពលចូលនិវត្ត ១៩(ក) ១.៥១១.១៦១  ១.៤៦៧.៧១១  ៦.១៣៩.៨៤៧  ៥.៨៦៩.៣៧៨ 
អតថ្របេយជន៍្របក់បំ ច់អតីតភពករងរ ១៩(គ) ២.១១៧.៥៥៩  (១.០៩៥.៣៧៨)  ៨.៦០៣.៦៤៣  (៤.៣៨០.៤១៦) 
ទុនប្រមុងស្រមប់ករប្តូររបិូយប័ណ្ណ  ៧២៦.៣៤៦  ៥០.៥១០  ២.៩៥១.១៤៤  ២០១.៩៨៩ 
ចំណូលករ្របក់សុទធ  (៩០.០៤០.៦៨១)  (៨០.០១២.៨៩៥)  (៣៦៥.៨៣៥.២៨៦)  (៣១៩.៩៧១.៥៦៧) 
(ចំេណញ)/ខតពីករលក់្រទពយ និងបរកិខ រ            

និង្រទពយសកមមអរបីូ  (១៨.០៣៩)  ២៣៨.៥៤៩  (៧៣.២៩២)  ៩៥៣.៩៥៧ 
ចំេណញពីករប្តូររបិូយប័ណ្ណមិនទន់បនទទួល គ ល់  (១៧៧.២៨៦)  ២៦៥.៧៧៨  (៧២០.៣១២)  ១.០៦២.៨៤៦ 

  (៣១.៨៨៧.០៧៣)  (២៩.០២០.៩៧០)  (១២៩.៥៥៧.១៧៥)  (១១៦.០៥៤.៨៥៨) 

បែ្រមប្រមួលេដើមទុនបង្វិល៖         
ឥណទន និងបុេរ្របទន  (១០៨.៥៦៥.៩៣៩)  (៦៤.៩៦៤.៦៥១)  (៤៤១.១០៣.៤១០)  (២៥៩.៧៩៣.៦៣៩) 
្របក់បេញញើរេនធនគរេផ ងៗ   ១៩.៣៦៨.០៧៦  (៤២.០៨៨.៦៤១)  ៧៨.៦៩២.៤៩៣  (១៦៨.៣១២.៤៧៥) 
្របក់បេញញើ មចបប់  (២.៩៦៤.៤៤៤)  ១៩.៨៣៩.៣៦៣  (១២.០៤៤.៥៣៦)  ៧៩.៣៣៧.៦១៣ 
្រទពយសកមមេផ ងៗ   (៦៨៧.៦៣៤)  ២.៣៩១.៩១៣  (២.៧៩៣.៨៥៧)  ៩.៥៦៥.២៦០ 
្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន  (៤៣.៦៤៧.៦៦១)  ២២៨.២៣៥.៥៧៦  (១៧៧.៣៤០.៤៤៧)  ៩១២.៧១៤.០៦៨ 
្របក់បេញញើរបស់ធនគរេផ ងៗ  និង ថ ប័នហិរញញវតថុេផ ងៗ   ២១.៨៩៣.២៦៩  (១៧.៦៣៨.៨៨៨)  ៨៨.៩៥២.៣៥២  (៧០.៥៣៧.៩១៣) 
មូលនិធិេ ធននិវត្តន៍  ៥១.៦០៨  ៥៣.៣៦៦  ២០៩.៦៨៣  ២១៣.៤១១ 
មូលនិធិអភិវឌ ន៍វជិជ ជីវៈ  ៣៣៩.៧២០  ៣៥២.១៨២  ១.៣៨០.២៨២  ១.៤០៨.៣៧៦ 
បំណុលេផ ងៗ   ២០.៥៤៧.៩៨៣  (៨.៥២៧.៤៧៥)  ៨៣.៤៨៦.៤៥៥  (៣៤.១០១.៣៧៣) 

ច់្របក់សុទធ(េ្របើ្របស់កនុង) /បនពី្របតិបត្តិករ  (១២៥.៥៥២.០៩៥)  ៨៨.៦៣១.៧៧៦  (៥១០.១១៨.១៦០)  ៣៥៤.៤៣៨.៤៧០ 
         

ចំណូលករ្របក់បនទទួល  ១២៧.៦៤៦.៤៦៣  ១១៧.២២២.៨៤៨  ៥១៨.៦២៧.៥៧៩  ៤៦៨.៧៧៤.១៦៩ 
ចំ យករ្របក់បនបង់  (៣៧.៩១០.៤៣១)  (៣២.៦៥២.៦៩១)  (១៥៤.០៣០.០៨១)  (១៣០.៥៧៨.១១១) 
ពនធេលើ្របក់ចំេណញបនបង់  (៣០.៣៦៦.១៤១)  (១៣.៦១៦.៧៥៦)  (១២៣.៣៧៧.៦៣១)  (៥៤.៤៥៣.៤០៧) 
មូលនិធិេ ធននិវត្តន៍បនបង់  (១០៦.២១៨)  (១១០.៩៨១)  (៤៣១.៥៦៤)  (៤៤៣.៨១៣) 
អតថ្របេយជន៍េពលចូលនិវត្តបនបង់  (២៥.៣៩២)  (៦៩.៨០៤)  (១០៣.១៦៨)  (២៧៩.១៤៦) 
មូលនិធិអភិវឌ ន៍វជិជ ជីវៈបនបង់ ១៩(ខ) (២.០៨៣.១១១)  (៨២១.១៨៦)  (៨.៤៦៣.៦៨០)  (៣.២៨៣.៩២៣) 
អតថ្របេយជន៍្របក់បំ ច់អតីតភពករងរបនបង់  (១០.១៤៤)  (២៣.០៧៧)  (៤១.២១៥)  (៩២.២៨៥) 

ច់្របក់សុទធ(បនេ្របើ្របស់កនុង)/បនពីសកមមភព្របតិបត្តិករ  (៦៨.៤០៧.០៦៩)  ១៥៨.៥៦០.១២៩  (២៧៧.៩៣៧.៩២០)  ៦៣៤.០៨១.៩៥៤ 



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី
របយករណ៍លហូំរទឹក្របក់រមួសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ចក់រយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតមឹៃថងទី៣១ ែខមីន ឆន ២ំ០២០ 

16 

  ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម  
 

 
ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
 

ៃថងទី៣១ ែខ មីន  
ឆន ំ២០១៩ 

 
ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
 

ៃថងទី៣១ ែខ មីន  
ឆន ំ២០១៩ 

 
កំណត់   

(មិនបនេធ្វើករ  
្រតួតពិនិតយ)    

(មិនបនេធ្វើករ  
្រតួតពិនិតយ) 

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

         
លហូំរទឹក្របក់ពីសកមមភពវិនិេយគ         

ករវនិិេយគហិរញញវតថុ   (៥.១៤៧.៣៧៤)   (៣១.០១៨.២៨០)   (២០.៩១៣.៧៨១)   (១២៤.០៤២.១០២) 
ករទិញ្រទពយ និងបរកិខ រ ១០  (២.៧២១.៨៥៦)   (៥.៣៩៥.១៧២)   (១១.០៥៨.៩០១)   (២១.៥៧៥.២៩៣) 
ករទិញ្រទពយសកមមអរបីូ ១១  (១១០.១៩២)   (៣២៥.៣៤៧)   (៤៤៧.៧១០)   (១.៣០១.០៦៣) 

ច់្របក់បនពីករលក់្រទពយ និងបរកិខ រ   ៣២.៦៦២    ១៨.០២៣    ១៣២.៧០៦    ៧២.០៧៤  
ច់្របក់េ្របើ្របស់កនុងសកមមភពវនិិេយគ   (៧.៩៤៦.៧៦០)   (៣៦.៧២០.៧៧៦)   (៣២.២៨៧.៦៨៦)   (១៤៦.៨៤៦.៣៨៤) 

         
លហូំរ ច់្របក់ពីសកមមភពហរិញញបបទន         

ករទូទត់ភគ ភ   (៣២.៧១៨.៨២៥)   -     (១៣២.៩៣៦.៥៨៦)   -   
ករសង្របក់កមចី   (៣៣.៥៩៤.៥៧២)   (៤៥.៨៨៥.២៤៧)   (១៣៦.៤៩៤.៧៤៦)   (១៨៣.៤៩៥.១០៣) 

ច់្របក់បនពី្របក់កមចី   -     ១៤៨.២៥៥.៧២៣    -     ៥៩២.៨៧៤.៦៣៦  
ច់្របក់បនពីបំណុលបនទ ប់បន ំ   ២២.៤៨១.៤៩១    ១.៣២២.៩៥៩    ៩១.៣៤២.២៩៨    ៥.២៩០.៥១៣  

ករទូទត់បំណុលភតិសនយ   (២.៧៦២.២៣១)   (២.៥៩១.៨១០)   (១១.២២២.៩៤៥)   (១០.៣៦៤.៦៤៨) 
ច់្របក់សុទធ (េ្របើ្របស់កនុង) / បនពី
សកមមភព ហិរញញបបទន   (៤៦.៥៩៤.១៣៧)   ១០១.១០១.៦២៥    (១៨៩.៣១១.៩៧៩)   ៤០៤.៣០៥.៣៩៨  

         
(ករថយចុះ)/ករេកើនេឡើង ច់្របក់ និង

ច់្របក់សមមូលសទុធ   (១២២.៩៤៧.៩៦៦)   ២២២.៩៤០.៩៧៨    (៤៩៩.៥៣៧.៥៨៥)   ៨៩១.៥៤០.៩៦៨  

ច់្របក់ និង ច្់របក់សមមូលនេដើមករយិបរេិចឆទ   ១.៤៩៨.៧២០.៤៥៧    ១.៣០៥.៦៧១.៤០៩    ៦.១០៧.២៨៥.៨៦២    ៥.២៤៦.១៨៧.៧២១  
លេម្អ ងពីករប្តូររបិូយប័ណ្ណ   -     -     (៨.៣៥៤.២៣៩)   (៣៤៩.៩៥៥) 
ច់្របក់ និង ច្់របក់សមមូល  នចុងករយិបរេិចឆទ ២៧  ១.៣៧៥.៧៧២.៤៩១    ១.៥២៨.៦១២.៣៨៧    ៥.៥៩៩.៣៩៤.០៣៨    ៦.១៣៧.៣៧៨.៧៣៤  

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កំណត់សមគ ល់ែដលភជ ប់មកជមួយ គឺជែផនកៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពលេនះ ។



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី
របយករណ៍ ថ នភពហរិញញវតថុេ យែឡកសេងខបចេន្ល ះេពល 
នៃថងទី៣១ ែខមីន ឆន ២ំ០២០ 
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 កំណត់ 
នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
 

នៃថងទី៣១ ែខធនូ  
ឆន ំ២០១៩ 

 
នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
 

នៃថងទី៣១ ែខធនូ  
ឆន ំ២០១៩ 

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

ច់្របក់កនុងៃដ ៦ ៤១៦.៤៩៦.២២៦  ៤១០.៩៥៥.៨៦៧  ១.៦៩៥.១៣៩.៦៤០  ១.៦៧៤.៦៤៥.១៥៨ 
្របក់បេញញើេនធនគរេផ ងៗ  ៧ ៥៥៩.១១០.៦៩៤  ៥៥៨.៦១២.៣៤០  ២.២៧៥.៥៨០.៥២៥  ២.២៧៦.៣៤៥.២៨៦ 
ករវនិិេយគហិរញញបបទន ៨ ៤០២.៦២២.៣៥០  ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦  ១.៦៣៨.៦៧២.៩៦៥  ២.១៤៩.៤៦០.៥២៧ 
ឥណទន និងបុេរ្របទន - សុទធ ៩ ៣.៧៨៥.៩០៦.៥២៩  ៣.៦៨៦.៥៧៨.៩៤៣  ១៥.៤០៨.៦៣៩.៥៧៣  ១៥.០២២.៨០៩.១៩៣ 
្រទពយសកមមេផ ងៗ   ១៦.៦៧៩.៩៤៣  ១៥.៦៦៧.៥៤០  ៦៧.៨៨៧.៣៦៨  ៦៣.៨៤៥.២២៦ 
្របក់បេញញើ មចបប់  ៥៦៧.៥៩៣.៣១៦  ៥៨៣.១៩៥.៧៤១  ២.៣១០.១០៤.៧៩៦  ២.៣៧៦.៥២២.៦៤៥ 
ករវនិិេយគេលើ្រកុមហុ៊នបុ្រតសមព័នធ  ៩១.១៣៥.៥៧១  ៩១.១៣៥.៥៧១  ៣៧០.៩២១.៧៧៤  ៣៧១.៣៧៧.៤៥២ 
្រទពយ និងបរកិខ រ ១០ ៩០.៧៩៩.០១២  ៩២.៩១១.៣៤៤  ៣៦៩.៥៥១.៩៧៩  ៣៧៨.៦១៣.៧២៨ 
្រទពយសកមមអរបីូ ១១ ៧.០០៥.៩៧៤  ៧.៩១៥.៣៦២  ២៨.៥១៤.៣១៤  ៣២.២៥៥.១០០ 
សិទធិេ្របើ្របស់្រទពយសកមម ១២ ២៨.៨៥១.០៨៦  ២៨.៨៤៧.៨៥០  ១១៧.៤២៣.៩២០  ១១៧.៥៥៤.៩៨៩ 
ពនធពនយរជ្រទពយសកមម - សុទធ ១៣ ១៤.៧៥៩.២២៤  ១៤.០០៧.៧៤៣  ៦០.០៧០.០៤២  ៥៧.០៨១.៥៥៣ 
         
្រទពយសកមមសរបុ  ៥.៩៨០.៩៥៩.៩២៥  ៦.០១៧.៣០៣.២៧៧  ២៤.៣៤២.៥០៦.៨៩៦  ២៤.៥២០.៥១០.៨៥៧ 
         
បំណុល និង មូលធន         
បំណុល         
្របក់បេញញើរបស់ធនគរេផ ងៗ  និង

ថ ប័នហិរញញវតថុេផ ងៗ  ១៤ ២៩៣.១៦៥.៩៨៩  ២៧៤.២៧៧.៧២១  ១.១៩៣.១៨៥.៥៧៥  ១.១១៧.៦៨១.៧១៣ 
្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន ១៥ ៣.៩៣២.១៣៧.៣៣៦  ៣.៩៨២.១៤៦.៥៥៩  ១៦.០០៣.៧៩៨.៩៥៨  ១៦.២២៧.២៤៧.២២៨ 
បំណុលេផ ងៗ   ៧៧.១៣៩.៨៣១  ៥៦.៥៩៧.៥៥១  ៣១៣.៩៥៩.១១២  ២៣០.៦៣៥.០២០ 
្របក់កមចី ១៦ ៤៨៨.២៥៧.៨៦៣  ៥១៨.០៦៨.១២៨  ១.៩៨៧.២០៩.៥០២  ២.១១១.១២៧.៦២២ 
បំណុលបនទ ប់បន ំ ១៧ ១៦១.៧៨៤.០៧១  ១៣៩.៣០២.៥៨០  ៦៥៨.៤៦១.១៦៩  ៥៦៧.៦៥៨.០១៤ 
បំណុលពនធេលើ្របក់ចំេណញ ២៦(ក) ៨.២៦៥.២៦៤  ២៩.១៧៥.៥៦០  ៣៣.៦៣៩.៦២៤  ១១៨.៨៩០.៤០៧ 
បំណុលភតិសនយ ១៨ ២៨.០៧២.៦៥៩  ២៧.៧៨៩.១៦៨  ១១៤.២៥៥.៧២២  ១១៣.២៤០.៨៦០ 
អតថ្របេយជន៍និេយជិត ១៩ ១៨.៦៤០.៧៨៦  ១៧.៦៦៧.៤៧៧  ៧៥.៨៦៧.៩៩៩  ៧១.៩៩៤.៩៦៩ 
បំណុលសរបុ  ៥.០០៧.៤៦៣.៧៩៩  ៥.០៤៥.០២៤.៧៤៤  ២០.៣៨០.៣៧៧.៦៦១  ២០.៥៥៨.៤៧៥.៨៣៣ 
         
មូលធន         
េដើមទុន ២០ ៤២៨.៨១៨.១៥៤  ៤២៨.៨១៨.១៥៤  ១.៧៤៥.២៨៩.៨៨៨  ១.៧៤៧.៤៣៣.៩៧៩ 
ទុនប្រមុង ២១ ៥១០.៧៤១.៥៥៤  ៤២៥.៧០៩.៦១២  ២.០៩៥.២៦៦.២៧៥  ១.៧៥២.៣៦៨.៦៥៦ 
្របក់ចំេណញរក ទុក  ៣៣.៩៣៦.៤១៨  ១១៧.៧៥០.៧៦៧  ១២១.៥៧៣.០៧២  ៤៦២.២៣២.៣៨៩ 
មូលធនសរបុ  ៩៧៣.៤៩៦.១២៦  ៩៧២.២៧៨.៥៣៣  ៣.៩៦២.១២៩.២៣៥  ៣.៩៦២.០៣៥.០២៤ 
         
បំណុល និង មូលធនសរបុ  ៥.៩៨០.៩៥៩.៩២៥  ៦.០១៧.៣០៣.២៧៧  ២៤.៣៤២.៥០៦.៨៩៦  ២៤.៥២០.៥១០.៨៥៧ 
 
 
 
កំណត់សមគ ល់ែដលភជ ប់មកជមួយ គឺជែផនកៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពលេនះ ។



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី
របយករណ៍ចំេណញ ឬខត និងលទធផលលម្អិតេផ ងៗេ យែឡកសេងខបចេន្ល ះេពល 
ស្រមប់ដំ ចក់រយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតមឹៃថងទី៣១ ែខមីន ឆន ២ំ០២០ 
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  ស្រមបដំ់ ចក់រយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម  
 

 
ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
 

ៃថងទី៣១ ែខមីន 
ឆន ំ២០១៩ 

 
ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
 

ៃថងទី៣១ ែខមីន 
ឆន ំ២០១៩ 

 
កំណត់   

(មិនបនេធ្វើករ  
្រតួតពិនិតយ)    

(មិនបនេធ្វើករ  
្រតួតពិនិតយ) 

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

       

ចំណូលករ្របក់្រតូវបនគណនេ យ េ្របើ
វធីិ ្រស្តករ្របក់្របសិទធភព ២២  ១១៨.៩២៧.៩១៨    ១១០.៣៧៥.៣៦០    ៤៨៣.២០៤.១៣១    ៤៤១.៣៩១.០៦៥  

ចំ យករ្របក់ ២៣  (៣៤.៨៧៩.៥៤៣)   (៣៥.១៩៨.៨៣៨)   (១៤១.៧១៥.៥៨៣)   (១៤០.៧៦០.១៥៣) 
ចំណូលករ្របក់សុទធ   ៨៤.០៤៨.៣៧៥    ៧៥.១៧៦.៥២២    ៣៤១.៤៨៨.៥៤៨    ៣០០.៦៣០.៩១២  
         
ចំណូលកៃ្រម និង េជើង  ២៤  ១១.៦៩០.៩៨៦    ១២.១៦៤.៤០៤    ៤៧.៥០០.៤៧៦    ៤៨.៦៤៥.៤៥២  
ចំ យកៃ្រម និង េជើង    (៣៥៦.៩៤៥)   (៩៧.៧០៤)   (១.៤៥០.២៦៨)   (៣៩០.៧១៨) 
ចំណូលកៃ្រម និង េជើង សុទធ   ១១.៣៣៤.០៤១    ១២.០៦៦.៧០០    ៤៦.០៥០.២០៨    ៤៨.២៥៤.៧៣៤  
         

សំវធិនធនេលើឱនភពៃនតៃម្លខតបង់ស្រមប់ឥណទន និង
បុេរ្របទន ្របក់បេញញើេនធនគរនន និង្របក់ទទួល
បនេផ ងេទៀត ៩  (១.៨៩០.០៦៨)   (១.៥០១.៥៦៩)   (៧.៦៧៩.៣៤៦)   (៦.០០៤.៧៧៤) 

សំវធិនធនកិចចសនយេ្រក ងតុលយករ ៩  (២០.២៦៦)   (៨៦.៨៤៧)   (៨២.៣៤១)   (៣៤៧.៣០១) 

ឱនភពៃនតៃម្លខតបង់សុទធ   (១.៩១០.៣៣៤)   (១.៥៨៨.៤១៦)   (៧.៧៦១.៦៨៧)   (៦.៣៥២.០៧៥) 
         

ចំណូលសុទធបនទ ប់ពីសំវធិនធនស្រមប់ឱនភពៃនតៃម្ល    ៩៣.៤៧២.០៨២    ៨៥.៦៥៤.៨០៦    ៣៧៩.៧៧៧.០៦៩    ៣៤២.៥៣៣.៥៧១  
         

ចំណូលេផ ងៗ    ៣.៩៥២.៩៦៧    ២.៨៤០.៥៤៤    ១៦.០៦០.៩០៥    ១១.៣៥៩.៣៣៥  
ចំ យទូេទ និងរដ្ឋបល ២៥  (៥៥.៩៦៥.៧៧៥)   (៥០.២១៩.៣២៨)   (២២៧.៣៨៨.៩៤៤)   (២០០.៨២៧.០៩៣) 
         

ចំេណញមុនចំ យពនធេលើ្របក់ចំេណញ   ៤១.៤៥៩.២៧៤    ៣៨.២៧៦.០២២    ១៦៨.៤៤៩.០៣០    ១៥៣.០៦៥.៨១៣  
         

ចំ យពនធេលើ្របក់ចំេណញ ២៦(ខ)  (៨.២៨៥.៦៥០)   (៨.៥៥៦.៩៦៧)   (៣៣.៦៦៤.៥៩៦)   (៣៤.២១៩.៣១២) 
         
្របក់ចំេណញស្រមប់ករយិបរេិចឆទ   ៣៣.១៧៣.៦២៤    ២៩.៧១៩.០៥៥    ១៣៤.៧៨៤.៤៣៤    ១១៨.៨៤៦.៥០១  
 

 
       

លទធផលលម្អិតេផ ងៗ ៖         
ធតុែដលនឹងមិន្រតូវបនចត់ថន ក់េឡើងវញិ េទ

ចំេណញឬខត៖ 
 

       
ករ ស់ែវងេឡើងវញិៃនកតព្វកិចចអតថ្របេយជន៍និេយជិត   ៧៦២.៧៩៤    ៦០១.៤០២    ៣.០៩៩.២៣២    ២.៤០៥.០០៧  
លេម្អ ងពីករប្តូររបិូយប័ណ្ណ   -     -     (៣៥១.១៩៩)   ២៥១.១៥៤  
លទធផលលម្អិតេផ ងៗ កនុងស្រមប់ករយិបរេិចឆទ   ៧៦២.៧៩៤    ៦០១.៤០២    ២.៧៤៨.០៣៣    ២.៦៥៦.១៦១  
         

លទធផលលម្អិតេផ ងៗ ស្រមប់ករយិបរេិចឆទសរបុ   ៣៣.៩៣៦.៤១៨    ៣០.៣២០.៤៥៧    ១៣៧.៥៣២.៤៦៧    ១២១.៥០២.៦៦២  
 

 

       

្របក់ចំេណញែដលផ្តល់ជូនដល់៖         
មច ស់មូលធនរបស់ធនគរ   ៣៣.១៧៣.៦២៤    ២៩.៧១៩.០៥៥    ១៣៤.៧៨៤.៤៣៤    ១១៨.៨៤៦.៥០១  
         

លទធផលលម្អិតសរបុែដលទទួលបនពី៖         
ភគហុ៊និករបស់ធនគរ   ៣៣.៩៣៦.៤១៨    ៣០.៣២០.៤៥៧    ១៣៧.៥៣២.៤៦៧    ១២១.៥០២.៦៦២  
កំណត់សមគ ល់ែដលភជ ប់មកជមួយ គឺជែផនកៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពលេនះ ។ 



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី
របយករណ៍ស្តពីីបែ្រមប្រមួលមលូធនេ យែឡកសេងខបចេន្ល ះេពល 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតមឹៃថងទី៣១ ែខមីន ឆន ២ំ០២០ 
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 ផ្តលជ់ូនភគហ៊ុនិករបស្រកុមហ៊ុនេម  
 េដើមទុន  ទុនប្រមុង  ចំេណញរក ទុក  សរបុ  

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

                 
នៃថងទី ១ ែខ មក  ឆន ំ ២០២០  ៤២៨.៨១៨.១៥៤    ១.៧៤៧.៤៣៣.៩៧៩    ៤២៥.៧០៩.៦១២    ១.៧៥២.៣៦៨.៦៥៦    ១១៧.៧៥០.៧៦៧    ៤៦២.២៣២.៣៨៩    ៩៧២.២៧៨.៥៣៣    ៣.៩៦២.០៣៥.០២៤   
្របក់ចំេណញស្រមប់ករយិបរេិចឆទ  -    -    -    -    ៣៣.១៧៣.៦២៤    ១៣៤.៧៨៤.៤៣៤    ៣៣.១៧៣.៦២៤    ១៣៤.៧៨៤.៤៣៤   
លទធផលលម្អិតេផ ងៗ ៖                 

ករ ស់ែវងេឡើងវញិៃនកតព្វកិចចអតថ្របេយជន៍និេយជិត  -    -    -    -    ៧៦២.៧៩៤    ៣.០៩៩.២៣២    ៧៦២.៧៩៤    ៣.០៩៩.២៣២   
លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ  -    -    -    (៣៥១.១៩៩)   -    -    -    (៣៥១.១៩៩)  

លទធផលលម្អិតសរបុស្រមប់ករយិបរេិចឆទ  -    -    -    (៣៥១.១៩៩)   ៣៣.៩៣៦.៤១៨    ១៣៧.៨៨៣.៦៦៦    ៣៣.៩៣៦.៤១៨    ១៣៧.៥៣២.៤៦៧   
                 
្របតិបត្តិករជមួយ ភគហ៊ុនិក៖                 
ភគ ភែដលបនបង់  -    -    -    -    (៣២.៧១៨.៨២៥)   (១៣២.៣៨០.៣៦៦)   (៣២.៧១៨.៨២៥)   (១៣២.៣៨០.៣៦៦)  
ករេផទរពី្របក់ចំេណញរក ទុកេទជេដើមទុនប្រមុង  -    -    ៨២.៦១២.៣៦០    ៣៣៦.៣១៤.៩១៨    (៨២.៦១២.៣៦០)   (៣៣៦.៣១៤.៩១៨)   -    -   
ករេផទរពី្របក់ចំេណញរក ទុក េទទុនប្រមុង ម បទបបញញត្តិ   -    -    ២.៤១៩.៥៨២    ៩.៨៤៧.៦៩៩    (២.៤១៩.៥៨២)   (៩.៨៤៧.៦៩៩)   -    -   
លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ  -    (២.១៤៤.០៩១)   -    (២.៩១៣.៧៩៩)   -    -    -    (៥.០៥៧.៨៩០)  
្របតិបត្តិករជមួយភគហ៊ុនិកសរបុ  -    (២.១៤៤.០៩១)   ៨៥.០៣១.៩៤២    ៣៤៣.២៤៨.៨១៨    (១១៧.៧៥០.៧៦៧)   (៤៧៨.៥៤២.៩៨៣)   (៣២.៧១៨.៨២៥)   (១៣៧.៤៣៨.២៥៦)  
                 
នៃថងទី៣១ ែខមីន ឆន ំ២០២០  ៤២៨.៨១៨.១៥៤    ១.៧៤៥.២៨៩.៨៨៨    ៥១០.៧៤១.៥៥៤    ២.០៩៥.២៦៦.២៧៥    ៣៣.៩៣៦.៤១៨    ១២១.៥៧៣.០៧២    ៩៧៣.៤៩៦.១២៦    ៣.៩៦២.១២៩.២៣៥   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កំណត់សមគ ល់ែដលភជ ប់មកជមួយ គឺជែផនកៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពលេនះ ។ 



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី

របយករណ៍ស្តពីីបែ្រមប្រមួលមលូធនេ យែឡកសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខមីន ឆន ២ំ០២០ 
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 ផ្តលជ់ូនភគហ៊ុនិករបស្រកុមហ៊ុនេម  
 េដើមទុន  ទុនប្រមុង  ចំេណញរក ទុក  សរបុ  

 ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ ៤)    (កំណត់សមគ ល់ ៤)    (កំណត់សមគ ល់ ៤)    (កំណត់សមគ ល់ ៤)  
                 
នៃថងទី ១ ែខ មក  ឆន ំ ២០១៩  ៣៩៥.២២៤.១០៥    ១.៥៨៨.០១០.៤៥៤    ៣៨៩.៧៣០.៩២៣    ១.៥៧៦.៩៦០.១៨៨    ៧៧.៩៩១.០១១    ៣០២.៣៤៦.៥៤២    ៨៦២.៩៤៦.០៣៩    ៣.៤៦៧.៣១៧.១៨៤   
                 
្របក់ចំេណញស្រមប់ករយិបរេិចឆទ (មិនបនេធ្វើករ ្រតួតពិនិតយ)  -    -    -    -    ២៩.៧១៩.០៥៥    ១១៨.៨៤៦.៥០១    ២៩.៧១៩.០៥៥    ១១៨.៨៤៦.៥០១   
លទធផលលម្អិតេផ ងៗ ៖  (មិនបនេធ្វើករ ្រតួតពិនិតយ)                 

ករ ស់ែវងេឡើងវញិៃនកតព្វកិចចអតថ្របេយជន៍និេយជិត  -    -    -    -    ៦០១.៤០២    ២.៤០៥.០០៧    ៦០១.៤០២    ២.៤០៥.០០៧   
លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ  -    -    -    ២៥១.១៥៤    -    -    -    ២៥១.១៥៤   

លទធផលលម្អិតសរបុស្រមប់ករយិបរេិចឆទ  -    -    -    ២៥១.១៥៤    ៣០.៣២០.៤៥៧    ១២១.២៥១.៥០៨    ៣០.៣២០.៤៥៧    ១២១.៥០២.៦៦២   
                 
្របតិបត្តិករជមួយភគហ៊ុនិក៖ (មិនបនេធ្វើករ ្រតួតពិនិតយ)                 
ករេផទរពី្របក់ចំេណញរក ទុកេទជេដើមទុនប្រមុង  -    -    ២.៤៣៣.៣២០    ៩.៩០៦.០៤៦    (២.៤៣៣.៣២០)   (៩.៩០៦.០៤៦)   -    -   
ករេផទរពី្របក់ចំេណញរក ទុកេទជទុនប្រមុង ម បទបបញញត្តិ  -    -    ២.១៥០.៦៧៤    ៨.៦៣៤.៩៥៦    (២.១៥០.៦៧៤)   (៨.៦៣៤.៩៥៦)   -    -   
លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ  -    (១.១៨៥.៦៧១)   -    (១.១៦៩.១៩៤)   -    -    -    (២.៣៥៤.៨៦៥)  
្របតិបត្តិករជមួយភគហ៊ុនិកសរបុ  -    (១.១៨៥.៦៧១)   ៤.៥៨៣.៩៩៤    ១៧.៣៧១.៨០៨    (៤.៥៨៣.៩៩៤)   (១៨.៥៤១.០០២)   -    (២.៣៥៤.៨៦៥)  
                 
នៃថងទី៣១ ែខមីន ឆន ំ២០១៩ (មិនបនេធ្វើករ ្រតួតពិនិតយ)  ៣៩៥.២២៤.១០៥    ១.៥៨៦.៨២៤.៧៨៣    ៣៩៤.៣១៤.៩១៧    ១.៥៩៤.៥៨៣.១៥០    ១០៣.៧២៧.៤៧៤    ៤០៥.០៥៧.០៤៨    ៨៩៣.២៦៦.៤៩៦    ៣.៥៨៦.៤៦៤.៩៨១   
 
 
 
 
 
កំណត់សមគ ល់ែដលភជ ប់មកជមួយ គឺជែផនកៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពលេនះ ។
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របយករណ៍លហូំរទឹក្របក់េ យែឡកសេងខបចេន្ល ះេពល 
ស្រមប់ដំ ចក់រយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខមីន ឆន ២ំ០២០ 
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  ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតឹម  
 

 
ៃថងទី៣១ ែខមីន 

ឆន ំ២០២០ 
 

ៃថងទី៣១ ែខមីន 
ឆន ំ២០១៩ 

 
ៃថងទី៣១ ែខ មីន  

ឆន ំ២០២០ 
 

ៃថងទី៣១ ែខមីន  
ឆន ំ២០១៩ 

 
កំណត់   

(មិនបនេធ្វើករ  
្រតួតពិនិតយ)    

(មិនបនេធ្វើករ  
្រតួតពិនិតយ) 

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

លហូំរទឹក្របក់ពីសកមមភព្របតិបត្តកិរ         
ចំេណញមុនបង់ពនធេលើ្របក់ចំេណញ   ៤១.៤៥៩.២៧៤    ៣៨.២៧៦.០២២    ១៦៨.៤៤៩.០៣០    ១៥៣.០៦៥.៨១៣  
និយ័តភពេលើ៖         

រលំស់េលើ្រទពយ និងបរកិខ រ ១០  ៤.៧៣៧.៧០០    ៤.៨៨១.៣០៤    ១៩.២៤៩.២៧៥    ១៩.៥២០.៣៣៥  
រលំស់េលើ្រទពយសកមមអរបីូ ១១  ៧១៩.២០៣    ៨២២.៥១៥    ២.៩២២.១២២    ៣.២៨៩.២៣៧  
រលំស់េលើសិទធិេ្របើ្របស់្រទពយសកមម ១២  ២.៤១៤.០៣៤    ២.៤៥២.៨៤៨    ៩.៨០៨.២២០    ៩.៨០៨.៩៣៩  
និយ័តភពេលើ្រទពយ និងបរកិខ រ   (២៦.៦៦២)   (៧)   (១០៨.៣២៨)   (២៨) 
និយ័តភពេលើ្រទពយសកមមអរបីូ   ២៧០.៩៣១    ៣៧៤.៨៧២    ១.១០០.៧៩៣    ១.៤៩៩.១១៣  
សំវធិនធនេលើខតបង់ឱនភពៃនតៃម្ល ៩  ១.៩១០.៣៣៤    ១.៥៨៨.៤១៦    ៧.៧៦១.៦៨៧    ៦.៣៥២.០៧៥  
ចំ យអតថ្របេយជន៍េពលចូលនិវត្ត ១៩(ក)  ១.៤៤២.១៥២    ១.៣០៨.៤៤៣    ៥.៨៥៩.៤៦៤    ៥.២៣២.៤៦៤  
អតថ្របេយជន៍្របក់បំ ច់អតីតភពករងរ ១៩(គ)  ២.០៩២.៤៧២    (១.១១៨.១៨៥)   ៨.៥០១.៧១៤    (៤.៤៧១.៦២២) 
ចំណូលករ្របក់សុទធ   (៨៤.០៤៨.៣៧៥)   (៧៥.១៧៦.៥២២)   (៣៤១.៤៨៨.៥៤៨)   (៣០០.៦៣០.៩១២) 
(ចំេណញ)/ខតពីករលក់្រទពយ និងបរកិខ រ និង                         

្រទពយសកមមអរបីូ   (១៨.៩៤២)   ២៤៤.២២២    (៧៦.៩៦១)   ៩៧៦.៦៤៤  
(ចំេណញ)/ខតពីករប្តូររបិូយប័ណ្ណមិនទន់បនទទួល គ ល់   (១៣៤.០៧៥)   ២២៤.១២៦    (៥៤៤.៧៤៧)   ៨៩៦.២៨១  

   (២៩.១៨១.៩៥៤)   (២៦.១២១.៩៤៦)   (១១៨.៥៦៦.២៧៩)   (១០៤.៤៦១.៦៦១) 
បែ្រមប្រមួលេដើមទុនបង្វិល៖         

ឥណទន និងបុេរ្របទន   (១០១.១៤០.៧២៥)   (៥៧.២៦៩.៦១៧)   (៤១០.៩៣៤.៧៦៦)   (២២៩.០២១.១៩៨) 
្របក់បេញញើេនធនគរេផ ងៗ    ២០.១០៤.០៧៨    (៣៤.៦៧៧.០៨៣)   ៨១.៦៨២.៨៦៩    (១៣៨.៦៧៣.៦៥៥) 
្របក់បេញញើ មចបប់   (៤.៦២០.៤៨១)   ១៤.៣៥៤.៨១៤    (១៨.៧៧៣.០១៤)   ៥៧.៤០៤.៩០១  
្រទពយសកមមេផ ងៗ    (៨៩៥.៣៣៥)   ២.៦៤៨.៣៦៨    (៣.៦៣៧.៧៤៦)   ១០.៥៩០.៨២៤  
្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន   (៥០.០០៩.២២៣)   ២២៥.៨១៩.៦៤៨    (២០៣.១៨៧.៤៧៣)   ៩០៣.០៥២.៧៧២  
្របក់បេញញើរបស់ធនគរេផ ងៗ និង ថ ប័នហិរញញវតថុេផ ងៗ    ១៨.៨៨៨.២៦៨    (២១.៦២៧.៥៩៤)   ៧៦.៧៤៣.០៣៣    (៨៦.៤៨៨.៧៤៨) 
មូលនិធិអភិវឌ ន៍វជិជ ជីវៈ   ៣៣៩.៧២០    ៣៥២.១៨២    ១.៣៨០.២៨២    ១.៤០៨.៣៧៦  
បំណុលេផ ងៗ    ២១.៩៩១.៨៤៣    (៦.៦៦២.៨៤៨)   ៨៩.៣៥២.៨៥៨    (២៦.៦៤៤.៧២៩) 

ច់្របក់សុទធ(េ្របើ្របស់)/បនពីកនុង្របតិបត្តិករ   (១២៤.៥២៣.៨០៩)   ៩៦.៨១៥.៩២៣    (៥០៥.៩៤០.២៣៦)   ៣៨៧.១៦៦.៨៨២  
         

ចំណូលករ្របក់បនទទួល   ១១៨.៨១២.០២៤    ១១០.២៦៣.៨៨៤    ៤៨២.៧៣៣.២៥៤    ៤៤០.៩៤៥.២៧២  
ចំ យករ្របក់បនបង់   (៣៥.៨៦៥.៨៥០)   (៣១.៧៣៥.៦៧៧)   (១៤៥.៧២២.៩៤៩)   (១២៦.៩១០.៩៧២) 
ពនធេលើ្របក់ចំណូលបនបង់   (២៩.៩៤៧.៤២៧)   (១៣.១៤១.៧៨៤)   (១២១.៦៧៦.៣៩៦)   (៥២.៥៥៣.៩៩៤) 
អតថ្របេយជន៍េពលចូលនិវត្តបនបង់   (២៥.៣៩២)   (៤៣.០៦៨)   (១០៣.១៦៨)   (១៧២.២២៩) 
មូលនិធិអភិវឌ ន៍វជិជ ជីវៈបនបង់ ១៩(ខ)  (២.០៨៣.១១១)   (៨២១.១៨៦)   (៨.៤៦៣.៦៨០)   (៣.២៨៣.៩២៣) 
អតថ្របេយជន៍្របក់បំ ច់អតីតភពករងរបនបង់   (១០.១៤៤)   (១៧.៩៨៣)   (៤១.២១៥)   (៧១.៩១៤) 

ច់្របក់សុទធ(េ្របើ្របស់)/បនពីសកមមភព្របតិបត្តិករ   (៧៣.៦៤៣.៧០៩)   ១៦១.៣២០.១១០    (២៩៩.២១៤.៣៩០)   ៦៤៥.១១៩.១២២  



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី
របយករណ៍លហូំរទឹក្របក់េ យែឡកសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ចក់រយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខមីន ឆន ២ំ០២០ 
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  ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតឹម  
 

 
ៃថងទី៣១ ែខមីន 

ឆន ំ២០២០ 
 

ៃថងទី៣១ ែខមីន 
ឆន ំ២០១៩ 

 
ៃថងទី៣១ ែខ មីន  

ឆន ំ២០២០ 
 

ៃថងទី៣១ ែខមីន  
ឆន ំ២០១៩ 

 
កំណត់ 

  
មិនបនេធ្វើករ  
្រតួតពិនិតយ) 

   
មិនបនេធ្វើករ  
្រតួតពិនិតយ) 

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

         
លហូំរទឹក្របក់ពីសកមមភពវនិិេយគ         
ករវនិិេយគហិរញញវតថុ   (៥.១៤៧.៣៧៤)   (៣១.០១៨.២៨០)   (២០.៩១៣.៧៨១)   (១២៤.០៤២.១០២) 
ករទិញ្រទពយ និងបរកិខ រ ១០  (២.៥៧៥.៣៩២)   (៤.៤៤៨.១៧៨)   (១០.៤៦៣.៨១៨)   (១៧.៧៨៨.២៦៤) 
ករទិញ្រទពយសកមមអរបីូ ១១  (៧៧.១៤០)   (១៦២.៨៩២)   (៣១៣.៤២០)   (៦៥១.៤០៥) 

ច់្របក់បនពីករលក់្រទពយ និងបរកិខ រ   ១៩.៧៣៩    ១១.៥១០    ៨០.២០០    ៤៦.០២៨  
ច់្របក់េ្របើ្របស់កនុងសកមមភពវនិិេយគ   (៧.៧៨០.១៦៧)   (៣៥.៦១៧.៨៤០)   (៣១.៦១០.៨១៩)   (១៤២.៤៣៥.៧៤៣) 

         
លហូំរ ច់្របក់ពីសកមមភពហរិញញបបទន         
ករទូទត់ភគ ភ   (៣២.៧១៨.៨២៥)   -     (១៣២.៩៣៦.៥៨៦)   -   
ករសង្របក់កមចី   (២៩.៨១០.២៦៥)   (៤០.៤៥៥.៤៨៩)   (១២១.១១៩.១០៧)   (១៦១.៧៨១.៥០១) 

ច់្របក់បនពី្របក់កមចី   -     ១៣១.៦៦៣.៤៨៣    -     ៥២៦.៥២២.២៦៩  
ច់្របក់បនពីបំណុលបនទ ប់បន ំ   ២២.៤៨១.៤៩១    ១.៣២២.៩៥៩    ៩១.៣៤២.២៩៨    ៥.២៩០.៥១៣  

ករទូទត់បំណុលភតិសនយ   (២.៥៨៩.៧៦១)   (២.៤៩៦.៨៥៩)   (១០.៥២២.១៩៩)   (៩.៩៨៤.៩៣៩) 
ច់្របក់សុទធ (េ្របើ្របស់កនុង)/បនពី 
សកមមភពហិរញញបបទន   (៤២.៦៣៧.៣៦០)   ៩០.០៣៤.០៩៤    (១៧៣.២៣៥.៥៩៤)   ៣៦០.០៤៦.៣៤២  

         
(ករ ថយចុះ )// េកើនេឡើង ច់្របក់ និង                          

ច់្របក់សមមូលសទុធ   (១២៤.០៦១.២៣៦)   ២១៥.៧៣៦.៣៦៤    (៥០៤.០៦០.៨០៣)   ៨៦២.៧២៩.៧២១  

ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូលនេដើមករយិបរេិចឆទ   ១.៤៥៩.៦១៣.៤៤៨    ១.២៨៦.៩១៨.៩៧២    ៥.៩៤៧.៩២៤.៨០១    ៥.១៧០.៨៤០.៤២៩  
លេម្អ ងពីករប្តូររបិូយប័ណ្ណ   -     -     (៨.១៦៦.៤៩៥)   (៤០៨.៩៧៦) 
         
ច់្របក់ និង ច្់របក់សមមូល នចុងករយិបរេិចឆទ ២៧  ១.៣៣៥.៥៥២.២១២   ១.៥០២.៦៥៥.៣៣៦    ៥.៤៣៥.៦៩៧.៥០៣    ៦.០៣៣.១៦១.១៧៤  

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កំណត់សមគ ល់ដូចមនភជ ប់ជមួយ គឺជែផនកៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពលេនះ ។
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១. ព័ត៌មនទូេទ 

មុនៃថងទី០១ ែខធនូ ឆន ំ២០០៣ ធនគរ េអសីុលី  ភីអិលសីុ (េ កត់ថ “ធនគរ”) គឺជធនគរម ជនទទួលខុស
្រតូវមនកំរតិ ែដលបេងកើតេឡើងេ្រកមចបប់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េហើយេធ្វើ្របតិបត្តិករជធនគរឯកេទស ែដល
មនទី ន ក់ករក ្ត លេន ជធនីភនំេពញ និង មន ខចំនួន ១៤ កនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ េនៃថងទី០១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០០៣ ធនគរជតិ ៃន កមពុជ បនផ្តល់ ជញ ប័ណ្ណដល់ធនគរ ជធនគរពណិជជឯកជន ស្រមប់រយៈេពល ៣
ឆន ំ គិតចប់ពីៃថងទី០១ ែខធនូ ឆន ំ២០០៣ ។ ជញ ប័ណ្ណរបស់ធនគរ ្រតូវបនេធ្វើជថមីេទជ ជញ ប័ណ្ណអចិៃ្រន្តយ៍ េន             
ៃថងទី២៨ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០០៦។ 

ទី ន ក់ករចុះបញជ ីរបស់ធនគរមនទី ំងសថិតេនអគរេលខ ៦១ ម វថីិ្រពះមុនីវង  សងក ត់្រសះចក ខណ្ឌ  ដូនេពញ 
ជធនីភនំេពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

ធនគរេធ្វើ្របតិបត្តិករេ្រកមករ្រតួតពិនិតយរបស់ធនគរជតិ ៃនកមពុជ េ យេផ្ត តជពិេសសេលើករផ្តល់ឥណទន 
និងេស ហិរញញវតថុេផ ង េៗទៀតស្រមប់្របជពលរដ្ឋទូេទ ក៏ដូចជ ជីវករធុនតូច និង មធយម ្រពមទំងសកមមភព
ជីវកមមដៃទេទៀត ែដល្រកុម្របឹក ភិបលេជឿជក់ថគំ្រទដល់េគលបំណងេនះ។ 

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខមីន ឆន ំ២០២០ ធនគរ និង្រកុមហុ៊នបុ្រតសមព័នធ មនបុគគលិកចំនួន ១៣.៦៨៣ នក់ (នៃថងទី៣១
ែខធនូ ២០១៩: ១៣.៦៥៥ នក់)។ 

២. មូល ្ឋ នទូេទៃនករេរៀបចំ 
(ក) របយករណ៍អនុេ មភព 

របយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល ្រតូវករេរៀបចំេឡើង េ យអនុេ ម មស្តង់ គណេនយយអន្តរជតិៃន      
កមពុជ (“ស.គ.អ.ក”) ៣៤ (“របយករណ៍ហិរញញវតថុចេន្ល ះេពល”)។ របយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពលមិនបនរមួ
បញជូ លនូវពត៌មនែដលត្រមូវឲយប្រងគប់របយករណ៍ហិរញញវតថុ ស.រ.ហ.អ.ក។ េទះជយ៉ង ក្តី កំណត់សមគ ល់
ពនយល់បែនថមែដលបនេ្រជើសេរ ើស្រតូវបនរមួបញជូ លេដើមបីពនយល់ពី្រពឹត្តិករណ៍ និង្របតិបត្តិករទំងេ យែដលជ

វន្តចំេពះករយល់ដឹងពីករែ្រប្របួលកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុ ចប់ ំងពីរបយករណ៍ហិរញញវតថុនករយិបរេិចឆទ 
បញច ប់្រតឹមៃថងទី ៣១ ែខធនូ ឆន ំ ២០១៩។ 

របយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល របស់ធនគរ ្រតូវបនអនុម័ត និងផ្តល់សិទធិផ យេ យ្រកុម្របឹក ភិបល 
េនៃថងទី២៥ ែខឧសភ ឆន ំ២០២០។ 
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២. មូល ្ឋ នទូេទៃនករេរៀបចំ (ត) 

(ខ) របិូយប័ណ្ណស្រមប់ករ ស់ែវង និងករបង្ហ ញ 

របិូយប័ណ្ណជតិៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ គឺ្របក់េរៀល។ េ យ រ សមព័នធធនគរ និងធនគរេធ្វើ្របតិបត្តិករ ជីវ
កមម និង កត់្រ ល់បញជ ីគណេនយយរបស់ខ្លួន ែផ្អកេលើមូល ្ឋ ន្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ អនក្រគប់្រគងក៏បនកំណត់ថ 
្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ ជរបិូយប័ណ្ណមុខងររបស់សមព័នធធនគរ និងធនគរ និងជរបិូយប័ណ្ណស្រមប់េធ្វើករបង្ហ ញ 
េ្រពះ បនឆ្លុះបញច ងំពីធតុេសដ្ឋកិចចៃន្របភព្រពឹត្តិ កករណ៍ និង កលៈេទសៈរបស់សមព័នធធនគរ និងធនគរ។ 

របយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពលេនះ ្រតូវបនបង្ហ ញជ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ ែដលជរបិូយប័ណ្ណមុខងរ
របស់ សមព័នធធនគរ និងធនគរ។ តួេលខទំងអស់ ្រតូវបនកត់ខទង់ចំនួនមួយដុ ្ល រ េមរកិ ែដលជិតបំផុត ឬលុះ
្រ មនករបង្ហ ញេផ ងពីេនះ។ 

(គ) មូល ្ឋ នៃនករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញវតថុរមួ 

(i) ្រកុមហុ៊នបុ្រតសមព័នធ 

្រកុមហុ៊នបុ្រតសមព័នធ គឺជ្រកុមហុ៊នទំង យ ែដលសមព័នធធនគរមនអភិបលភព។ សមព័នធធនគរមន
អភិបលភពេលើ្រកុមហុ៊នមួយ េនេពលែដលសមព័នធធនគរ្របឈម ឬ មនសិទធិចំេពះផលអេថរពីករវនិិេយគជ
មួយ្រកុមហុ៊ន និងមនឥទធិពលេទេលើផលទំងេនះ មរយៈសិទធិអំ ចរបស់ខ្លួនកនុងករដឹកនំសកមមភពែដល
ពក់ព័នធរបស់្រកុមហុ៊ន។ 

របយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពលរមួ គឺរមួបញចូ លនូវរបយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពលរបស់ធនគរ 
និង្រកុមហុ៊នបុ្រតសមព័នធទំងអស់ ែដលបនេរៀបចំស្រមប់ករយិបរេិចឆទហិរញញវតថុេនះ។  

្រកុមហុ៊នបុ្រតសមព័នធ ្រតូវបនរមួញចូ លគន ចប់ពីកលបរេិចឆទែដលអភិបលភព ្រតូវបនេផទរេទឲយសមព័នធធនគរ និង
បញឈប់កររមួញចូ លគន  ចប់ពីកលបរេិចឆទែដលអភិបលភពបនបញច ប់។ 

ល់្របតិបត្តិករ និងសមតុលយជ រវន្តរ ងសមព័នធធនគរ្រតូវបនលុបេចល េហើយរបយករណ៍ហិរញញវតថុ            
សេងខបចេន្ល ះេពលរមួ ឆ្លុះបញច ងំែត្របតិបត្តិករខងេ្រកែតបុ៉េ ្ណ ះ។ េនេពលចំបច់ េគលនេយបយ
គណេនយយរបស់្រកុមហុ៊នបុ្រតសមព័នធ ្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរេដើមបីធនឲយបននូវសងគតិភពជមួយនឹងេគលនេយបយ
ែដលអនុវត្តេ យសមព័នធធនគរ។ 

 



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី
កំណតស់មគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតមឹៃថងទី៣១ ែខមីន ឆន ២ំ០២០ 
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២. មូល ្ឋ នទូេទៃនករេរៀបចំ (ត) 

(គ) មូល ្ឋ នៃនករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញវតថុរមួ (ត) 

(ii) ករផ្ល ស់ប្តូរអតថ្របេយជន៍មច ស់ភគហុ៊នកនុង្រកុមហុ៊នបុ្រតសមព័នធ េ យមិនផ្ល ស់ប្តូរអភិបលភព 

្របតិបត្តិករជមួយអបបភគភគកមម ែដលមិនេធ្វើឲយមនករបត់បង់អភិបលភព ្រតូវបនកត់្រ ជ្របតិបត្តិករមូល
ធន ដូច្របតិបត្តិករជមួយមច ស់្រកុមហុ៊នកនុងនមជមច ស់ែដរ។ ករណីមនករទិញពីអបបភគភគកមម លេម្អ ងរ ង 
តៃម្លតបសនងែដលបនបង់ និងចំែណកពក់ព័នធៃនតៃម្លេយង្រទពយសកមមសុទធរបស់្រកុមហុ៊នបុ្រតសមព័នធែដលបន
ទិញ ្រតូវបនកត់្រ ដកេចញពីមូលធន។ ករណីមនករលក់អបបភគភគកមម លេម្អ ងរ ង តៃម្លតបសនងែដលបន
ទទួល និងចំែណកពក់ព័នធៃនតៃម្លេយង្រទពយសកមមសុទធរបស់្រកុមហុ៊នបុ្រតសមព័នធែដលបនលក់ ក៏្រតូវកត់្រ កនុង
មូលធនែដរ។ 

(iii) ករលក់ៃន្រកុមហុ៊នបុ្រតសមព័នធ 

េនេពលែដលសមព័នធែលងមនអភិបលភព អតថ្របេយជន៍ែដលមនេនកនុង្រកុមហុ៊ន្រតូវបន ស់ែវងេឡើងវញិេទ
មតៃម្លសម្រសប េនកលបរេិចឆទែដលអភិបលភពបនបត់បង់ ជមួយនឹងករផ្ល ស់ប្តូរៃនតៃម្លែដល ្រតូវបន

ទទួល គ ល់េនកនុងរបយករណ៍ចំេណញ ឬខត និងលទធផលលម្អិតេផ ងៗសេងខបចេន្ល ះេពលរមួ។ តៃម្លសម្រសប
គឺជតៃម្លេយងដំបូងស្រមប់េគលបំណងគណេនយយជបន្តបនទ ប់ ស្រមប់អតថ្របេយជន៍ ែដល្រតូវទទួលបន
ទុកជសមគត ករ ក់ទុនរមួគន  ឬ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ។ េលើសពីេនះេទៀត ចំនួនទឹក្របក់ែដល្រតូវបនទទួល

គ ល់េនករយិបរេិចឆទមុនេន កនុងលទធផលលម្អិតេផ ងៗទក់ទងនឹងអងគភពេនះ ្រតូវកត់្រ ដូចករណីែដលសមព័នធ
បនលក់េ យផទ ល់ៃន ្រទពយសកមម ឬសងបំណុលែដលពក់ព័នធ។ ចមនន័យថចំនួនែដលបនទទួលេន
ករយិបរេិចឆទមុនេនកនុងលទធផលលម្អិតេផ ង  ៗ ្រតូវបនចត់ថន ក់េឡើងវញិេទរបយករណ៍្របក់ចំេណញ ឬខត 
និងលទធផលលម្អិតេផ ងៗសេងខបចេន្ល ះេពលរមួ។ 

(iv) ករវនិិេយគកនុង្រកុមហុ៊នបុ្រតសមព័នធ 

ករវនិិេយគកនុង្រកុមហុ៊នបុ្រតសមព័នធ ្រតូវបន យករណ៍ មៃថ្លេដើម ដកករខតបង់ឱនភពៃនតៃម្លបងគរ េនកនុង
របយករណ៍េ យែឡកសេងខបចេន្ល ះេពលរបស់ធនគរ។ េនេពលលក់ករវនិិេយគេនះេចញវញិ តៃម្លលេម្អ ង
រ ងតៃម្លតបសនងែដលបនមកពីករលក់ និងតៃម្លេយងរបស់  ្រតូវបនកត់្រ េនកនុងរបយករណ៍ចំេណញ ឬខត 
និងលទធផលលម្អិតេផ ងៗសេងខបចេន្ល ះេពល។ 

ចំនួនទឹក្របក់ែដល្រតូវទទួលបនពី្រកុមហុ៊នបុ្រតសមព័នធ ែដលធនគរមិនរពឹំងថនឹងសង្រតឡប់មកវញិនេពល
អនគត ្រតូវបនចត់ទុកជែផនកមួយៃនករវនិិេយគរបស់ធនគរេនកនុង្រកុមហុ៊នបុ្រតសមព័នធ។ 



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី
កំណតស់មគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតមឹៃថងទី៣១ ែខមីន ឆន ២ំ០២០ 
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២. មូល ្ឋ នទូេទៃនករេរៀបចំ (ត) 

(ឃ) េ្របើ្របស់ករប៉ន់ ម ន និងករវនិិចឆ័យ 

សមព័នធធនគរ និងធនគរេធ្វើករប៉ន់ ម ន និងករសនមតែដលពក់ព័នធនឹងអនគត។ មនិយមន័យករប៉ន់ ម ន
គណេនយយនឹងក្រមេសមើនឹងលទធផលជក់ែស្តងែដលទក់ទង។ េដើមបីេលើកកមពស់ខ្លឹម រព័ត៌មនៃនករប៉ន់ ម នអ
េថរសំខន់ៗមួយចំនួន ែដល្រតូវបនេគរពឹំងថនឹងមនផលប៉ះពល់ជ ជ រវន្តដល់លទធផល និងកនុងរបយករណ៍

ថ នភពហិរញញវតថុរបស់សមព័នធធនគរ និងធនគរ ្រតូវបន កលបងស្រមប់ភពែ្រប្របួលេទនឹងករផ្ល ស់ប្តូរេន
កនុងប៉ ៉ ែម៉្រតជមូល ្ឋ ន។ ករប៉ន់ ម ន និងករសនមតែដលមន និភ័យជ រវន្តកនុងករបងកឲយមនករែកត្រមូវ
ជ រវន្តេទនឹងតៃម្លេយងៃន្រទពយសមម និងបំណុលកនុងឆន ំហិរញញវតថុបនទ ប់មនដូចខងេ្រកម៖ 

(i) ករវនិិចឆ័យ 

ព័ត៌មនអំពីករវនិិចឆ័យ ែដលបនេធ្វើេឡើងកនុងករអនុវត្តេគលនេយបយគណេនយយែដលមនឥទធិពលជ រវន្ដ 
េលើចំនួនទឹក្របក់ែដល្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុរមួ និងរបយករណ៍ហិរញញវតថុេ យែឡក
សេងខបចេន្ល ះេពល ្រតូវបនបញចូ លកនុងកំណត់សមគ ល់ដូចខងេ្រកម។ 

 ករេធ្វើចំ ត់ថន ក់្រទពយសកមមហិរញញវតថុ៖ ករ យតៃម្លមូ៉ែឌល ជីវកមមែដល្រទពយទំងេនះ្រតូវបនកន់កប់ 
និងករ យតៃម្លថេតើលកខខណ្ឌ កិចចសនយៃន្រទពយសកមមហិរញញវតថុ គឺជករទូទត់ែត្របក់េដើម និងករ្របក់                   
(“SPPI”) មបរមិណ្របក់េដើមែដលេនជប់ជំពក់។ 

 ករេកើនេឡើងជ រវន្ដចំេពះ និភ័យឥណទន៖ ករបេងកើតលកខណៈវនិិចឆ័យស្រមប់កំណត់ ថេតើ និភ័យ
ឥណទនេលើ ្រទពយសកមមហិរញញវតថុបនេកើនេឡើងជ រវន្ដ ចប់ ំងពីករទទួល គ ល់ដំបូង េ យកំណត់វធីិ

្រស្តស្រមប់បញចូ លព័ត៌មននេពលអនគតេទកនុងករ ស់ែវងៃន ឥណទនែដលរពឹំងថនឹងបត់បង់ (ECL) 
និងករេ្រជើសេរ ើស និងករអនុម័តេលើមូ៉ែឌលែដលេ្របើេដើមបី ស់ែវង ECL។ 

(ii) ភពមិនចបស់ ស់ៃនករសនមត និងករប៉ន់ ម ន 

 ឱនភពៃនតៃម្លរបស់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ៖ កំណត់ករបញចូ លសមសធតុេទកនុងមូ៉ែឌលៃនករ ស់ែវង ករខត
បង់ឥណទនែដលរពឹំងទុក (ECL) រមួទំងករបញចូ លព័ត៌មននេពលអនគត។ 

 ករកំណត់េលើតៃម្លសម្រសបៃនឧបករណ៍ហិរញញវតថុជមួយទិននន័យមិន ចអេងកតបនជ រវន្ដ។ 

 ករ ស់ែវងៃនកតព្វកិចចអតថ្របេយជន៍ែដលបនកំណត់៖ ករសនមតែដលគណនេ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ នៃនករ
គណនតៃម្ល (Acturial)។ 

 ករទទួល គ ល់ និងករ ស់ែវងយថភព៖ ករសនមតសំខន់ៗអំពីលទធភព និងទំហំៃនលំហូរធនធន។ 

 ឱនភពៃនតៃម្លរបស់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ៖ ករសនមតសំខន់  ៗ ែដលេ្របើកនុងករប៉ន់ ម នលំហូរ ច់្របក់ែដល
ច្របមូលមកវញិបន។ 



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី
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២. មូល ្ឋ នទូេទៃនករេរៀបចំ (ត) 

(ឃ) េ្របើ្របស់ករប៉ន់ ម ន និងករវនិិចឆ័យ (ត) 

(ii) ភពមិនចបស់ ស់ៃនករសនមត និងករប៉ន់ ម ន (ត) 

វរីសុកូរ ៉ូ  និងផលប៉ះពល់េលើករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក 

ករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក្រតូវបនប៉ន់្របមណេ យែផ្អកេទេលើលកខខណ្ឌ េសដ្ឋកិចច ែដលបនពយករណ៍មួយ
ចំនួនេនកនុងករយិបរេិចឆទ យករណ៍ ។ ករផទុះេឡើងៃន ណូែវលវរីសុកូរ ៉ូ  (“កូវដី-១៩”) បន ល លេលើ្របេទស
ចិនដីេគក កមពុជ និងប ្ដ ្របេទសេផ ង េៗទៀត េធ្វើឲយមនករ ងំសទះសកមមភព ជីវកមម និងេសដ្ឋកិចច។ ផលប៉ះ
ពល់េលើផលិតផលកនុង្រសុកសរបុ (ផ.ស.ស) និងសូចនករសំខន់េផ ង ្ៗរតូវបនពិចរ កនុងករកំណត់ភពធងន់ធងរ 
និងលទធភពៃនករធ្ល ក់ចុះៃនេសដ្ឋកិចចែដលេ្របើ្របស់កនុងករពយករណ៍ករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក  អនក្រគប់្រគង
រពឹំងថ ចមនខតបង់ឥណទនរពឹំងទុកបែនថម ចំនួន ១១ នដុ ្ល េមរកិ គិត្រតឹមៃថងទី ៣១ ែខ មីន ឆន ំ២០២០ 
េ យែផ្អកេទេលើ ថ នភពអនគតែដល ចេកើតេឡើង េ យគិតពីភពជក់ែស្តង លកខខណ្ឌ  និងករពយករណ៍ៃន

ថ នភពេសដ្ឋកិចចេពលអនគត និង ព័ត៌មនែដល ចេ្របើ្របស់បនេនកនុងករយិបរេិចឆទ យករណ៍។ 

ករគណនខតបង់ឥណទនរពឹំងទុកេន ថ នភពបចចុបបនន ចមនភពមិនជក់ ក់ជ រវន្ត។ អនក្រគប់្រគងបន
ពយករណ៍េទេលើផលប៉ះពល់របស់វរីសុកូរ ៉ូ េទេលើសមព័នធធនគរ និងធនគរ បុ៉ែន្តករពយករណ៍េនះ ចនឹងែ្រប
្របួលជ រវន្តេពលមន្រពឹតិ្តករណ៍េកើតេឡើង។ ជលទធផល តួរេលខេនះគួរែតមិន ចយកជករែណនំជក់ ក់ 
ឬករពយករណ៍ៃនផលប៉ះពល់ហិរញញវតថុចុងេ្រកយែដលបនរពឹំងទុកេនះេទ។ េនេពលែដលផលប៉ះពល់េនះ
កន់ែតមនសភពធងន់ធងរ និងយូរជងកររពឹំងទុក េនះនឹងប ្ដ លឲយមនផលប៉ះពល់េទេលើខតបង់ឥណទន
រពឹំងទុក ថ នភពហិរញញវតថុ និងលទធផលហិរញញវតថុរបស់សមព័នធធនគរ និងធនគរ។ 

អតថ្របេយជន៍េពលចូលនិវត្តន៍ 

តៃម្លបចចុបបននៃនកតព្វកិចចអតថ្របេយជន៍ចូលនិវត្តន៍ ្រស័យេលើក ្ត មួយចំនួន ែដល្រតូវបនកំណត់េ យករ
្រគប់្រគង េ យេ្របើករសនមតមួយចំនួនដូចជអ្រ កំេណើ ន្របក់ែខ អ្រ ឈប់ពីករងរ និងអ្រ មរណភព។ ករ
សនមតែដល្រតូវបនេ្របើកនុងករកំណត់ចំ យសុទធស្រមប់អតថ្របេយជន៍េពលចូលនិវត្តន៍ រមួមនអ្រ អបប រ។ 
ករផ្ល ស់ប្តូរ មួយេនកនុងករសនមតទំងេនះ នឹងប៉ះពល់ដល់តៃម្លៃនកតព្វកិចចអតថ្របេយជន៍េពលចូលនិវត្តន៍។ 

អវត្ដមនៃនទីផ រសញញ ប័ណ្ណ និងមូលប្រតបំណុលរ ្ឋ ភិបល គណៈ្រគប់្រគងបនេ្របើអ្រ ករ្របក់បេញញើមន
កលកំណត់រយៈេពល ៦ឆន ំ ជអ្រ អបប រេដើមបីកំណត់តៃម្លបចចុបបននៃនលំហូរ ច់្របក់នេពលអនគតប៉ន

ម ន ែដលេគរពឹំងថនឹង្រតូវបនត្រមូវេដើមបីទូទត់កតព្វកិចចអតថ្របេយជន៍េពលចូលនិវត្តន៍។ 

 



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី
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២. មូល ្ឋ នទូេទៃនករេរៀបចំ (ត) 

(ឃ) េ្របើ្របស់ករប៉ន់ ម ន និងករវនិិចឆ័យ (ត) 

ពនធ 

ពនធ្រតូវបនគណន មមូល ្ឋ នបំណក្រ យបចចុបបននៃនបទបបញញត្តិពនធ រ ែដលបនអនុម័តនកលបរេិចឆទ ៃនករ
យករណ៍។ អនក្រគប់្រគង យតៃម្ល មដំ ក់កលនិមួយៗនូវជំហរកនុងករ្របកសពនធទក់ទងេទនឹង ថ នភព

ែដលបទបបញញត្តិស្ដីពីពនធ រ្រតូវអនុវត្ត មករបក្រ យ។ ករអនុវត្តេនះ បេងកើតនូវសំវធិនធនេនេពលសម្រសប
មមូល ្ឋ នៃនចំនួនទឹក្របក់ែដលរពឹំងថនឹង្រតូវបង់ជូន ជញ ធរពនធ។  

េទះយ៉ង ក៏េ យបទបបញញត្តិទំងេនះ ចមនករែ្រប្របួល មដំ ក់កលនិមួយ  ៗ េហើយករកំណត់ចុង
េ្រកយៃនបំណុលពនធនឹង្រតូវេធ្វើេឡើងបនទ ប់ពីមនករ្រតួតពិនិតយពី ជញ ធរពនធ រ។ េនេពលលទធផលពនធចុងេ្រកយ 
ៃនបញ្ហ ទំងេនះខុសគន ពីចំនួនែដលបនកត់្រ ដំបូង ភពខុសគន ទំងេនះនឹងជះឥទធិពលដល់បំណុលពនធ និងសម
តុលយកនុងរយៈេពលែដលករកំណត់េនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើង។ 

៣. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់  ៗ 

េគលនេយបយគណេនយយ ែដលបនអនុវត្តស្រមប់ករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពលទំងេនះមន
លកខណៈដូចគន េទនឹងេគលនេយបយគណេនយយ ែដលេ្របើ្របស់កនុង របយករណ៍ហិរញញវតថុ្របចំឆន ំស្រមប់
ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន ំ ២០១៩ ែដរ។ 

៤. ករប្តូរពីដុ ្ល រ េមរកិេទជ្របក់េរៀល  

េ យអនុេ មេទ មចបប់គណេនយយ និងសវនកមម ករែ្របស្រមួលៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុពីដុ ្ល រ េមរកិ េទ                
ជ្របក់េរៀល ្រតូវបនត្រមូវ។ របយករណ៍ចំេណញ ឬខត និងលទធផលលម្អិតេផ ង  ៗនិងលំហូរ ច់្របក់សេងខប
ចេន្ល ះេពល ្រតូវបនែ្របស្រមួលជ្របក់េរៀល េ យេ្របើអ្រ ជមធយមស្រមប់ករយិបរេិចឆទ។ ្រទពយសកមម និង
បំណុលស្រមប់របយករណ៍ ថ នភពហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពលនីមួយ ែៗដលបនបង្ហ ញ និងមូលធនរបស់       
ភគហុ៊និក ្រតូវបនែ្របស្រមួល មអ្រ បិទបញជ ីេនកលបរេិចឆទៃនរបយករណ៍។ លទធផលលេម្អ ងៃនករប្តូរ             
របិូយប័ណ្ណ ែដលេកើតមកពីករែ្របស្រមួលេដើមទុនរបស់ភគហុ៊និក ្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងលទធផលលម្អិត         
េផ ងៗ។ 
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៤. ករប្តូរពីដុ ្ល រ េមរកិេទជ្របក់េរៀល (ត) 

សមព័នធធនគរ និងធនគរបនេ្របើ្របស់អ្រ ប្តូរ្របក់ផ្លូវករែដលេចញផ យេ យធនគរជតិៃនកមពុជ និង
នកលបរេិចឆទ យករណ៍ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខមីន ឆន ំ២០២០ ែដលអ្រ ជ
មធយមកនុង ១ ដុ ្ល រ េមរកិ េសមើនឹង ៤.០៦៣ េរៀល (ៃថងទី៣១ ែខមីន ឆន ំ២០១៩៖ ១ ដុ ្ល រ េមរកិ េសមើនឹង ៣.៩៩៩ 
េរៀល) េហើយអ្រ បិទបញជ ីកនុង ១ ដុ ្ល រ េមរកិ េសមើនឹង ៤.០៧០ េរៀល (ៃថងទី ៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៩៖ ៤.០៧៥ េរៀល និង
ៃថងទី៣១ ែខមីន ឆន ំ២០១៩៖៤០១៥) េនកលបរេិចឆទរបយករណ៍។ ចំនួនៃនករប្តូរទំងេនះមិន្រតូវបនេធ្វើករ្រតួត
ពិនិតយ និងមិន្រតូវបនបក្រ យជករបង្ហ ញ ែដលបង្ហ ញចំនួនជដុ ្ល រ េមរកិ ឬ ប្តូរេទជ្របក់េរៀល មអ្រ
ទំងេនះ ឬអ្រ ដៃទេទៀត មួយេឡើយ។ 

៥. បែ្រមប្រមួល មរដូវកលៃន្របតិបត្តិករ ជីវកមម 

សកមមភពចមបងរបស់សមព័នធធនគរ និងធនគរ ជទូេទពក់ព័នធនឹងករផ្ដល់េស ធនគរ និងេស កមមហិរញញវតថុ
េផ ង  ៗេស កមមេជើង រមូលប្រត ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល និងករអប់រ។ំ  

ពំុមនបចច័យែដលនំឲយមនបែ្រមប្រមួល ម រដូវកលៃន្របតិបត្តិករ ជីវកមមជ រវន្ត ែដលពក់ព័នធនឹង
សកមមភពធុរកិចចទំងេនះ េលើកែលងែតមនករផទុះេឡើងៃនវរីសុកូរ ៉ូ  (“កូវដី-១៩”) ែដលបងកឲយមនផលប៉ះពល់
ដល់សកមមភព ជីវកមមជសកល។ ករវវិត្ត និងកររកី ល លបែនថមៃនវរីសុ កូវដី-១៩ ចេធ្វើឲយមនករផ្ល ស់ប្តូរ
លកខខណ្ឌ េសដ្ឋកិចចែដលនំឲយមនផលប៉ះពល់ដល់លទធផលហិរញញវតថុរបស់សមព័នធធនគរ និងធនគរ។ សមព័នធ
ធនគរ និងធនគរ នឹងបន្តករយកចិត្តទុក ក់ ម ន ថ នភព វរីសុ កូវដី-១៩ និងចត់វធិនករយ៉ងសកមមេដើមបី
េឆ្លើយតបេទនឹងទំហំផលប៉ះពល់ទំងេនះ េលើរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញវតថុ និងលទធផល្របតិបត្តិកររបស់               
សមព័នធធនគរ និង ធនគរ។ 
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៦. ច់្របក់កនងុៃដ 

 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 នៃថងទី៣១ ែខ មីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខ ធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខ ធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខ មីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខ ធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខ មីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខ ធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

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

មរបូិយប័ណ្ណ៖                
ជ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ ២៩១.១៣១.៧៤៣  ៣២៨.១១២.៥៨៤  ១.១៨៤.៩០៦.១៩៤  ១.៣៣៧.០៥៨.៧៨០  ២៨៩.៣៨២.៣២១  ៣២៦.៤៨១.១៦៤  ១.១៧៧.៧៨៦.០៤៦  ១.៣៣០.៤១០.៧៤៣ 
ជ្របក់េរៀលែខមរ ១១១.២៤៥.៦៣១  ៧៣.៨៣២.៩៣៨  ៤៥២.៧៦៩.៧១៨  ៣០០.៨៦៩.២២២  ១១១.២៣៥.៧៦១  ៧៣.៨២៤.៤១៧  ៤៥២.៧២៩.៥៤៧  ៣០០.៨៣៤.៤៩៩ 
ជ្របក់បតៃថ  ១៣.៤៤៩.៣២៨  ៩.៨២០.៤១៣  ៥៤.៧៣៨.៧៦៥  ៤០.០១៨.១៨៣  ១១.៦០៥.២៥៧  ៧.៨៤៦.៩១៣  ៤៧.២៣៣.៣៩៦  ៣១.៩៧៦.១៧០ 
ជ្របក់អឺរ ៉ ូ ២.៥៨៩.៥០៦  ១.៦៩៧.៨០៤  ១០.៥៣៩.២៨៩  ៦.៩១៨.៥៥១  ២.៥២២.៦៤៣  ១.៦៤០.០៥៧  ១០.២៦៧.១៥៧  ៦.៦៨៣.២៣២ 
ជរបូិយប័ណ្ណេផ ងៗ  ៩.៤៨៥.៤៨៧  ៨.០៦៣.៤៩៩  ៣៨.៦០៥.៩៣៣  ៣២.៨៥៨.៧៥៩  ១.៧៥០.២៤៤  ១.១៦៣.៣១៦  ៧.១២៣.៤៩៤  ៤.៧៤០.៥១៤ 

 ៤២៧.៩០១.៦៩៥  ៤២១.៥២៧.២៣៨  ១.៧៤១.៥៥៩.៨៩៩  ១.៧១៧.៧២៣.៤៩៥  ៤១៦.៤៩៦.២២៦  ៤១០.៩៥៥.៨៦៧  ១.៦៩៥.១៣៩.៦៤០  ១.៦៧៤.៦៤៥.១៥៨ 
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៧. ្របក់បេញញ ើេនធនគរេផ ង  ៗ

 
 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 

 នៃថងទី៣១ ែខ មីន  
ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខ ធនូ 

ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  
ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខ ធនូ 

ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខ មីន  
ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខ ធនូ 

ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខ មីន  
ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខ ធនូ 

ឆន ំ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 
     (កំណត់សមគ ល់ ៤)  (កំណត់សមគ ល់ ៤)      (កំណត់សមគ ល់ ៤)  (កំណត់សមគ ល់ ៤) 

                
សមតុលយជមួយធនគរកនុង្រសុក៖                

ធនគរជតិៃនកមពុជ ៤២៨.៣៨២.៥០៦  ៤៤៨.៥៩១.៩៩០  ១.៧៤៣.៥១៦.៧៩៩  ១.៨២៨.០១២.៣៥៩  ៤២៨.៣៦៩.០៨៤  ៤៤៨.៥៩១.៩៩០  ១.៧៤៣.៤៦២.១៧២  ១.៨២៨.០១២.៣៥៩ 
ធនគរេផ ងៗ  ២៦.៤៤៩.៤២៥  ១.៥៧៩.៤៩២  ១០៧.៦៤៩.១៥៩  ៦.៤៣៦.៤៣០  ២៥.៥៤៩.២៦២  ៤៥២.២២៣  ១០៣.៩៨៥.៤៩៦  ១.៨៤២.៨០៩ 
 ៤៥៤.៨៣១.៩៣១  ៤៥០.១៧១.៤៨២  ១.៨៥១.១៦៥.៩៥៨  ១.៨៣៤.៤៤៨.៧៨៩  ៤៥៣.៩១៨.៣៤៦  ៤៤៩.០៤៤.២១៣  ១.៨៤៧.៤៤៧.៦៦៨  ១.៨២៩.៨៥៥.១៦៨ 
                

សមតុលយជមួយធនគរេនេ្រក្របេទស៖                
ធនគរ វ ២១.១០៤.៣៧៨  ១៩.០៣៧.២៩៨  ៨៥.៨៩៤.៨១៨  ៧៧.៥៧៦.៩៨៩  -  -  -  - 
ធនគរេផ ងៗ  ១១២.០៥៧.៨៧៦  ១១៩.១១១.៧០៧  ៤៥៦.០៧៥.៥៥៦  ៤៨៥.៣៨០.២០៦  ១០៥.២៥៦.២២០  ១០៩.៦១៣.៣៦៨  ៤២៨.៣៩២.៨១៦  ៤៤៦.៦៧៤.៤៧៥ 
 ១៣៣.១៦២.២៥៤  ១៣៨.១៤៩.០០៥  ៥៤១.៩៧០.៣៧៤  ៥៦២.៩៥៧.១៩៥  ១០៥.២៥៦.២២០  ១០៩.៦១៣.៣៦៨  ៤២៨.៣៩២.៨១៦  ៤៤៦.៦៧៤.៤៧៥ 
 ៥៨៧.៩៩៤.១៨៥  ៥៨៨.៣២០.៤៨៧  ២.៣៩៣.១៣៦.៣៣២  ២.៣៩៧.៤០៥.៩៨៤  ៥៥៩.១៧៤.៥៦៦  ៥៥៨.៦៥៧.៥៨១  ២.២៧៥.៨៤០.៤៨៤  ២.២៧៦.៥២៩.៦៤៣ 

សំវធិនធនេលើឱនភពៃនតៃម្លខតបង់ (៤៥២.៤៩៥)  (៥៨៩.៩៥៦)  (១.៨៤១.៦៥៤)  (២.៤០៤.០៧០)  (៦៣.៨៧២)  (៤៥.២៤១)  (២៥៩.៩៥៩)  (១៨៤.៣៥៧) 
 ៥៨៧.៥៤១.៦៩០  ៥៨៧.៧៣០.៥៣១  ២.៣៩១.២៩៤.៦៧៨  ២.៣៩៥.០០១.៩១៤  ៥៥៩.១១០.៦៩៤  ៥៥៨.៦១២.៣៤០  ២.២៧៥.៥៨០.៥២៥  ២.២៧៦.៣៤៥.២៨៦ 
                
្របក់បេញញើរយៈេពលខ្លី ៥៨៧.៥៤១.៦៩០  ៥៨៧.៧៣០.៥៣១  ២.៣៩១.២៩៤.៦៧៨  ២.៣៩៥.០០១.៩១៤  ៥៥៩.១១០.៦៩៤  ៥៥៨.៦១២.៣៤០  ២.២៧៥.៥៨០.៥២៥  ២.២៧៦.៣៤៥.២៨៦ 
្របក់បេញញើរយៈេពលេវង -  -  -  -  -  -  -  - 

 ៥៨៧.៥៤១.៦៩០  ៥៨៧.៧៣០.៥៣១  ២.៣៩១.២៩៤.៦៧៨  ២.៣៩៥.០០១.៩១៤  ៥៥៩.១១០.៦៩៤  ៥៥៨.៦១២.៣៤០  ២.២៧៥.៥៨០.៥២៥  ២.២៧៦.៣៤៥.២៨៦ 
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៧. ្របក់បេញញ ើេនធនគរេផ ង  ៗ(ត) 

ក) ម្របេភទគណនី 
 

 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
នៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩ 
នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
នៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩ 
នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
នៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩ 
នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
នៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ ៤) (កំណត់សមគ ល់ ៤)   (កំណត់សមគ ល់ ៤) (កំណត់សមគ ល់ ៤) 
សមតុលយជមួយធនគរកនុង្រសុក៖                

គណនីចរន្ត ៤២៨.៩៣១.៧៦៨  ៤៤៩.០៤៤.២១៣  ១.៧៤៥.៧៥២.២៩៥  ១.៨២៩.៨៥៥.១៦៨  ៤២៨.៩១៨.៣៤៦  ៤៤៩.០៤៤.២១៣  ១.៧៤៥.៦៩៧.៦៦៨  ១.៨២៩.៨៥៥.១៦៨ 
្របក់បេញញើមនកលកំណត់ ២៥.៩០០.១៦៣  ១.១២៧.២៦៩  ១០៥.៤១៣.៦៦៣  ៤.៥៩៣.៦២១  ២៥.០០០.០០០  -  ១០១.៧៥០.០០០  - 

 ៤៥៤.៨៣១.៩៣១  ៤៥០.១៧១.៤៨២  ១.៨៥១.១៦៥.៩៥៨  ១.៨៣៤.៤៤៨.៧៨៩  ៤៥៣.៩១៨.៣៤៦  ៤៤៩.០៤៤.២១៣  ១.៨៤៧.៤៤៧.៦៦៨  ១.៨២៩.៨៥៥.១៦៨ 
                
សមតុលយជមួយធនគរេន្របេទស៖                

គណនីចរន្ត ៦២.៧១៦.៧២១  ១៣៧.៣១៣.២៤៤  ២៥៥.២៥៧.០៥៤  ៥៥៩.៥៥១.៤៦៩  ៣៤.៨១០.៦៨៧  ១០៨.៧៧៧.៦០៨  ១៤១.៦៧៩.៤៩៦  ៤៤៣.២៦៨.៧៥៣ 
គណនីសន ំ ៣២៦.៩៥៣  ៨៣៥.៧៦១  ១.៣៣០.៦៩៩  ៣.៤០៥.៧២៦  ៣២៦.៩៥៣  ៨៣៥.៧៦០  ១.៣៣០.៦៩៩  ៣.៤០៥.៧២២ 
្របក់បេញញើមនកលកំណត់ ៧០.១១៨.៥៨០  -  ២៨៥.៣៨២.៦២១  -  ៧០.១១៨.៥៨០  -  ២៨៥.៣៨២.៦២១  - 

 ១៣៣.១៦២.២៥៤  ១៣៨.១៤៩.០០៥  ៥៤១.៩៧០.៣៧៤  ៥៦២.៩៥៧.១៩៥  ១០៥.២៥៦.២២០  ១០៩.៦១៣.៣៦៨  ៤២៨.៣៩២.៨១៦  ៤៤៦.៦៧៤.៤៧៥ 
                
 ៥៨៧.៩៩៤.១៨៥  ៥៨៨.៣២០.៤៨៧  ២.៣៩៣.១៣៦.៣៣២  ២.៣៩៧.៤០៥.៩៨៤  ៥៥៩.១៧៤.៥៦៦  ៥៥៨.៦៥៧.៥៨១  ២.២៧៥.៨៤០.៤៨៤  ២.២៧៦.៥២៩.៦៤៣ 
សំវធិនធនេលើឱនភពៃនតៃម្លខតបង់ (៤៥២.៤៩៥)  (៥៨៩.៩៥៦)  (១.៨៤១.៦៥៤)  (២.៤០៤.០៧០)  (៦៣.៨៧២)  (៤៥.២៤១)  (២៥៩.៩៥៩)  (១៨៤.៣៥៧) 
 ៥៨៧.៥៤១.៦៩០  ៥៨៧.៧៣០.៥៣១  ២.៣៩១.២៩៤.៦៧៨  ២.៣៩៥.០០១.៩១៤  ៥៥៩.១១០.៦៩៤  ៥៥៨.៦១២.៣៤០  ២.២៧៥.៥៨០.៥២៥  ២.២៧៦.៣៤៥.២៨៦ 

 



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី

កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខមនី ឆន ២ំ០២០ 
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៧. ្របក់បេញញ ើេនធនគរេផ ង  ៗ(ត) 

ខ) មអ្រ ករ្របក់ (កនុងមួយឆន ំ) 
 

 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
នៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩ 
នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
នៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩ 
        
គណនីចរន្ត គម ន  គម ន  គម ន  គម ន 
គណនីសន ំ ០,០០% - ០,២០%  ០,០០% - ០,៥០%  ០,០០%  ០,០០% - ០,៥០% 
្របក់បេញញើមនកលកំណត់ ១,០០% - ៥,៥០%  ១,០០% - ៨,២៥%  ២,២៥% - ២,៤០%  ១,០០% - ៨,២៥% 

 



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី

កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខមនី ឆន ២ំ០២០ 
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៨. ករវិនិេយគហរិញញវតថុ 
 

 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

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

                
មូលប័្រតភគហ៊ុនែដលមិនបនចុះបញជ  ី- េ យៃថ្លេដើម៖                
្រកុមហ៊ុន Credit Bureau Holding (Cambodia) Ltd  (ក)  ១៥៣.៥២៩    ១៥៣.៥២៩    ៦២៤.៨៦៣    ៦២៥.៦៣១    ១៥៣.៥២៩    ១៥៣.៥២៩    ៦២៤.៨៦៣    ៦២៥.៦៣១  
ករវនិិេយគហរិញញវតថុសរបុេន តៃម្លសម្រសប មរយៈ

លទធផលលម្អិត េផ ងៗ   ១៥៣.៥២៩    ១៥៣.៥២៩    ៦២៤.៨៦៣    ៦២៥.៦៣១    ១៥៣.៥២៩    ១៥៣.៥២៩    ៦២៤.៨៦៣    ៦២៥.៦៣១  
គម នេឈម ះកនុងបញជ ី៖                
វញិញ បនប្រត្របក់បេញញើែដល ចចរចរបន ជមួយធនគរ

ជតិៃនកមពុជ (ខ)  ៤០២.៤៦៨.៨២១    ៥២៧.៣២១.៤៤៧    ១.៦៣៨.០៤៨.១០២    ២.១៤៨.៨៣៤.៨៩៦    ៤០២.៤៦៨.៨២១    ៥២៧.៣២១.៤៤៧    ១.៦៣៨.០៤៨.១០២    ២.១៤៨.៨៣៤.៨៩៦  
ករវនិិេយគហរិញញវតថុសរបុេនកនុងតៃម្លដករលំស ់  ៤០២.៤៦៨.៨២១    ៥២៧.៣២១.៤៤៧    ១.៦៣៨.០៤៨.១០២    ២.១៤៨.៨៣៤.៨៩៦    ៤០២.៤៦៨.៨២១    ៥២៧.៣២១.៤៤៧    ១.៦៣៨.០៤៨.១០២    ២.១៤៨.៨៣៤.៨៩៦  
  ៤០២.៦២២.៣៥០    ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦    ១.៦៣៨.៦៧២.៩៦៥    ២.១៤៩.៤៦០.៥២៧    ៤០២.៦២២.៣៥០    ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦    ១.៦៣៨.៦៧២.៩៦៥    ២.១៤៩.៤៦០.៥២៧  

(ក) េនះតំ ងឲយករវនិិេយគមូលធនរបស់ធនគរេនកនុង Credit Bureau Holding (Cambodia) Ltd. (“CBC”) េ យផទ ល់ ៥% និងេ យ្របេយល ១% មរយៈ សមគមធនគរេនកមពុជ (“ABC”)។ 

(ខ) ធនគរបន ក់មូលប្រត ចជួញដូរបន ែដលមនទឹក្របក់ចំនួន ៤២.២៤៨.៨២១ ដុ ្ល រ េមរកិ (ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៩៖ ៣៦.៨៩៩.០៨០ ដុ ្ល រ េមរកិ) ជមួយធនគរជតិ ៃនកមពុជជ្រទពយបញច ំស្រមប់ទូទត់។ 
មូលប្រត ចជួញដូរបន េផ ងេទៀតមនទឹក្របក់ចំនួន ៣៦០.២២០.០០០ ដុ ្ល រ េមរកិ (ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៩៖ ៤៩០.៤២២.៣៦៧ ដុ ្ល រ េមរកិ) ជមួយធនគរជតិៃនកមពុជកនុងេគលបំណងរកចំណូលករ្របក់។ 
មូលប្រត ចជួញដូរបនមនរយៈេពលមិនេលើសបីែខ ។ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៩ ធនគរមិនទន់បនេ្របើឥណទនវបិរបូន៍េនះេនេឡើយេទ។ 



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី

កណំត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល  
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខមីន ឆន ២ំ០២០ 
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៩. ឥណទន និងបុេរ្របទន - សទុធ 

 
 
  

 សមព័នធធនគរ 
 នៃថងទី៣១  ែខ មីន  ឆន ២ំ០២០ នៃថងទី៣១  ែខ ធនូ ឆន ២ំ០១៩ នៃថងទី៣១  ែខ មីន  ឆន ២ំ០២០ នៃថងទី៣១  ែខ ធនូ ឆន ២ំ០១៩ 
 

តៃម្លេយងដុល  
សំវធិនធន  

ECL (*)  តៃម្លេយង   តៃម្លេយងដុល  
សំវធិនធន  

ECL (*)  តៃម្លេយង  តៃម្លេយងដុល  សំវធិនធន   ECL (*)  តៃម្លេយង   តៃម្លេយងដុល  សំវធិនធន ECL (*)  តៃម្លេយង 
 ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 
             (កំណត់សមគ ល់ ៤)  (កំណត់សមគ ល់ ៤)   (កំណត់សមគ ល់ ៤)  (កំណត់សមគ ល់ ៤)  (កំណត់សមគ ល់ ៤)  (កំណត់សមគ ល់ ៤) 

                        
េស ឥណទនខន តតូច ២.១០២.៤៧២.៦៧៧  ១៣.៦៦៧.៧១៧  ២.០៨៨.៨០៤.៩៦០  ២.០០៨.៣៦៩.២៥៨  ៩.៤៦៣.៥៧៣  ១.៩៩៨.៩០៥.៦៨៥  ៨.៥៥៧.០៦៣.៧៩៥  ៥៥.៦២៧.៦០៨  ៨.៥០១.៤៣៦.១៨៧  ៨.១៨៤.១០៤.៧២៦  ៣៨.៥៦៤.០៦០  ៨.១៤៥.៥៤០.៦៦៦ 
ឥណទនេគហ ្ឋ នបុគគលកិ ៣៣.២៧៣.៩០៧  ១៤៥.៨៧៩  ៣៣.១២៨.០២៨  ៣៣.១៨០.១១១  ៩១៦.៤៩០  ៣២.២៦៣.៦២១  ១៣៥.៤២៤.៨០១  ៥៩៣.៧២៨  ១៣៤.៨៣១.០៧៣  ១៣៥.២០៨.៩៥២  ៣.៧៣៤.៦៩៧  ១៣១.៤៧៤.២៥៥ 
ឥណទនេគហ ្ឋ ន ធរណៈ ១៤៥.៦៨៣.៤៤៩  ៨២១.៣៦៣  ១៤៤.៨៦២.០៨៦  ១៥០.១១១.៧៥៧  ២៦៤.៨៦២  ១៤៩.៨៤៦.៨៩៥  ៥៩២.៩៣១.៦៣៧  ៣.៣៤២.៩៤៧  ៥៨៩.៥៨៨.៦៩០  ៦១១.៧០៥.៤១០  ១.០៧៩.៣១៣  ៦១០.៦២៦.០៩៧ 
ឥណទនបុគគលិក ១៧២.៦៩០.៣៣៨  ៨៩៨.០៦២  ១៧១.៧៩២.២៧៦  ១៦៩.៣៤៩.៤៦៧  ៨៧០.៩៧៣  ១៦៨.៤៧៨.៤៩៤  ៧០២.៨៤៩.៦៧៦  ៣.៦៥៥.១១២  ៦៩៩.១៩៤.៥៦៤  ៦៩០.០៩៩.០៧៨  ៣.៥៤៩.២១៥  ៦៨៦.៥៤៩.៨៦៣ 
ឥណទនវបិរបូន៍ ៤៥.១៤៥.៦៤១  ៨២៣.៩៩៨  ៤៤.៣២១.៦៤៣  ៤៧.៩៣១.៨៦៥  ៨៤៧.០០៩  ៤៧.០៨៤.៨៥៦  ១៨៣.៧៤២.៧៥៩  ៣.៣៥៣.៦៧២  ១៨០.៣៨៩.០៨៧  ១៩៥.៣២២.៣៥០  ៣.៤៥១.៥៦២  ១៩១.៨៧០.៧៨៨ 
ឥណទនែកលម្អេគហ ្ឋ ន ៦៨.៣៧១.២០២  ២៨៨.២២០  ៦៨.០៨២.៩៨២  ៧៤.៨៣៧.៥៧៩  ២១៩.៩៨៦  ៧៤.៦១៧.៥៩៣  ២៧៨.២៧០.៧៩២  ១.១៧៣.០៥៥  ២៧៧.០៩៧.៧៣៧  ៣០៤.៩៦៣.១៣៤  ៨៩៦.៤៤៣  ៣០៤.០៦៦.៦៩១ 
ឥណទនផទ ល់ខ្លួន និងអនកេ្របើ

្របស់េផ ងៗ  ១២៣.៨១០.៨១៣  ៤០៥.៦០១  ១២៣.៤០៥.២១២  ១១៩.៧៤៥.៧៩០  ៣៥៦.៤៣៧  ១១៩.៣៨៩.៣៥២  ៥០៣.៩១០.០០៩  ១.៦៥០.៧៩៥  ៥០២.២៥៩.២១៤  ៤៨៧.៩៦៤.០៩៤  ១.៤៥២.៤៨០  ៤៨៦.៥១១.៦១២ 
ប័ណ្ណឥណទន ១៧.០៦៧.២០៤  ២.៧៨២.២៥២  ១៤.២៨៤.៩៥២  ១៦.៨៩១.២៣៧  ៧៦៧.៣១៨  ១៦.១២៣.៩១៩  ៦៩.៤៦៣.៥២០  ១១.៣២៣.៧៦៦  ៥៨.១៣៩.៧៥៤  ៦៨.៨៣១.៧៩១  ៣.១២៦.៨២១  ៦៥.៧០៤.៩៧០ 
ឥណទនពណិជជកមម ៨.៥៨០.០៧៦  ១៨២.៣២៣  ៨.៣៩៧.៧៥៣  ១២.៤៦២.៣៨៥  ៧២.២៥៥  ១២.៣៩០.១៣០  ៣៤.៩២០.៩០៩  ៧៤២.០៥៥  ៣៤.១៧៨.៨៥៤  ៥០.៧៨៤.២១៩  ២៩៤.៤៣៩  ៥០.៤៨៩.៧៨០ 
ឥណទនបង្វិល ៣៣.២៨៨.៩៤០  ១.១៦៩.១៩៩  ៣២.១១៩.៧៤១  ៣៨.៧៣១.៣១៧  ៣.៨២៥.២៥៦  ៣៤.៩០៦.០៦១  ១៣៥.៤៨៥.៩៨៦  ៤.៧៥៨.៦៤០  ១៣០.៧២៧.៣៤៦  ១៥៧.៨៣០.១១៧  ១៥.៥៨៧.៩១៨  ១៤២.២៤២.១៩៩ 
ឥណទនខន តមធយម ១.២៣៥.៩៥៦.៨៧៣  ១៣.២៩១.២២៧  ១.២២២.៦៦៥.៦៤៦  ១.២០៧.៨៥២.៨០៩  ១៥.៨៣៨.៨៩៦  ១.១៩២.០១៣.៩១៣  ៥.០៣០.៣៤៤.៤៧៤  ៥៤.០៩៥.២៩៤  ៤.៩៧៦.២៤៩.១៨០  ៤.៩២២.០០០.១៩៧  ៦៤.៥៤៣.៥០១  ៤.៨៥៧.៤៥៦.៦៩៤ 
                        
 ៣.៩៨៦.៣៤១.១២០  ៣៤.៤៧៥.៨៤១  ៣.៩៥១.៨៦៥.២៧៩  ៣.៨៧៩.៤៦៣.៥៧៥  ៣៣.៤៤៣.០៥៥  ៣.៨៤៦.០២០.៥១៩  ១៦.២២៤.៤០៨.៣៥៨  ១៤០.៣១៦.៦៧២  ១៦.០៨៤.០៩១.៦៨៦  ១៥.៨០៨.៨១៤.០៦៨  ១៣៦.២៨០.៤៤៩  ១៥.៦៧២.៥៣៣.៦១៥ 



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី

កណំត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល  
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៩. ឥណទន និងបុេរ្របទន - សទុធ (ត) 
 

 ធនគរ 
 នៃថងទី៣១  ែខ មីន  ឆន ២ំ០២០ នៃថងទី៣១  ែខ ធនូ ឆន ២ំ០១៩ នៃថងទី៣១  ែខ មីន  ឆន ២ំ០២០ នៃថងទី៣១  ែខ ធនូ ឆន ២ំ០១៩ 
 តៃម្លេយងដុល  សំវធិនធន   ECL (*)  តៃម្លេយង   តៃម្លេយងដុល  សំវធិនធន  ECL (*)  តៃម្លេយង  តៃម្លេយងដុល  សំវធិនធន   ECL (*)  តៃម្លេយង   តៃម្លេយងដុល  សំវធិនធន ECL (*)  តៃម្លេយង 
 ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 
 

  
         

 
(កំណត់សមគ ល់ 

៤)  (កំណត់សមគ ល់ ៤) 
 

(កំណត់សមគ ល់ ៤)  (កំណត់សមគ ល់ ៤) 
 

(កំណត់សមគ ល់ ៤)  
(កំណត់សមគ ល់ 

៤) 
                        
េស ឥណទនខន តតូច ១.៩៥២.៣៩០.០០១  ១២.០៤១.២៩៨  ១.៩៤០.៣៤៨.៧០៣  ១.៨៦៤.៥១៣.៥៩០  ៨.៣៥៧.២៤៩  ១.៨៥៦.១៥៦.៣៤១  ៧.៩៤៦.២២៧.៣០៤  ៤៩.០០៨.០៨៣  ៧.៨៩៧.២១៩.២២១  ៧.៥៩៧.៨៩២.៨៧៩  ៣៤.០៥៥.៧៩០  ៧.៥៦៣.៨៣៧.០៨៩ 
ឥណទនេគហ ្ឋ នបុគគលកិ ៣៣.០៨៤.៨៥៥  ១៤៥.៦៥២  ៣២.៩៣៩.២០៣  ៣២.៩៩៥.៧៧៣  ៩១៦.៣១៤  ៣២.០៧៩.៤៥៩  ១៣៤.៦៥៥.៣៦០  ៥៩២.៨០៤  ១៣៤.០៦២.៥៥៦  ១៣៤.៤៥៧.៧៧៥  ៣.៧៣៣.៩៨០  ១៣០.៧២៣.៧៩៥ 
ឥណទនេគហ ្ឋ ន ធរណៈ ១៤៥.៤៩៣.៣២៥  ៨២១.០៧០  ១៤៤.៦៧២.២៥៥  ១៤៩.៩៨៥.៨៣៨  ២៦៤.៥៩៥  ១៤៩.៧២១.២៤៣  ៥៩២.១៥៧.៨៣៣  ៣.៣៤១.៧៥៥  ៥៨៨.៨១៦.០៧៨  ៦១១.១៩២.២៩០  ១.០៧៨.២២៥  ៦១០.១១៤.០៦៥ 
ឥណទនបុគគលិក ១៦៦.៤២០.៩១៦  ៨៧៥.៥៤៣  ១៦៥.៥៤៥.៣៧៣  ១៦៣.២២៧.៩២៤  ៨៤៨.៣៤៦  ១៦២.៣៧៩.៥៧៨  ៦៧៧.៣៣៣.១២៨  ៣.៥៦៣.៤៦០  ៦៧៣.៧៦៩.៦៦៨  ៦៦៥.១៥៣.៧៩០  ៣.៤៥៧.០១០  ៦៦១.៦៩៦.៧៨០ 
ឥណទនវបិរបូន៍ ៤៤.៦០០.០២៤  ៨២៣.៦៧៦  ៤៣.៧៧៦.៣៤៨  ៤៧.៩៣១.៨៦៥  ៨៤៧.០០៩  ៤៧.០៨៤.៨៥៦  ១៨១.៥២២.០៩៨  ៣.៣៥២.៣៦១  ១៧៨.១៦៩.៧៣៧  ១៩៥.៣២២.៣៥០  ៣.៤៥១.៥៦២  ១៩១.៨៧០.៧៨៨ 
ឥណទនែកលម្អេគហ ្ឋ ន ៦៦.២៨៤.២០៦  ២៦៥.៩៦៧  ៦៦.០១៨.២៣៩  ៧៣.១១៤.៥៨៥  ២១៣.៤២៣  ៧២.៩០១.១៦២  ២៦៩.៧៧៦.៧១៨  ១.០៨២.៤៨៦  ២៦៨.៦៩៤.២៣២  ២៩៧.៩៤១.៩៣៤  ៨៦៩.៦៩៩  ២៩៧.០៧២.២៣៥ 
ឥណទនផទ ល់ខ្លួន និងអនក 

េ្របើ្របស់េផ ងៗ  ១២១.៩៧៣.២៤៩  ៥៦២.៨២០  ១២១.៤១០.៤២៩  ១១៨.៤០៨.៤៤៤  ៤៨១.០៧២  ១១៧.៩២៧.៣៧២  ៤៩៦.៤៣១.១២៣  ២.២៩០.៦៧៥  ៤៩៤.១៤០.៤៤៨  ៤៨២.៥១៤.៤០៩  ១.៩៦០.៣៦៦  ៤៨០.៥៥៤.០៤២ 
ប័ណ្ណឥណទន ១៧.០៦៧.២០៤  ២.៧៨២.២៥២  ១៤.២៨៤.៩៥២  ១៦.៨៩១.២៣៧  ៧៦៧.៣១៨  ១៦.១២៣.៩១៩  ៦៩.៤៦៣.៥២០  ១១.៣២៣.៧៦៦  ៥៨.១៣៩.៧៥៤  ៦៨.៨៣១.៧៩១  ៣.១២៦.៨២១  ៦៥.៧០៤.៩៧០ 
ឥណទនពណិជជកមម ៨.៥៨០.០៧៦  ១៨២.៣២៣  ៨.៣៩៧.៧៥៣  ១២.៤៦២.៣៨៥  ៧២.២៥៥  ១២.៣៩០.១៣០  ៣៤.៩២០.៩០៩  ៧៤២.០៥៥  ៣៤.១៧៨.៨៥៤  ៥០.៧៨៤.២១៩  ២៩៤.៤៣៩  ៥០.៤៨៩.៧៨០ 
ឥណទនបង្វិល ៣៣.២៨៨.៩៤០  ១.១៦៩.១៩៩  ៣២.១១៩.៧៤១  ៣៨.៧៣១.៣១៧  ៣.៨២៥.២៥៦  ៣៤.៩០៦.០៦១  ១៣៥.៤៨៥.៩៨៦  ៤.៧៥៨.៦៤០  ១៣០.៧២៧.៣៤៦  ១៥៧.៨៣០.១១៧  ១៥.៥៨៧.៩១៨  ១៤២.២៤២.១៩៩ 
ឥណទនខន តមធយម ១.២២៩.៦៣០.២៤៤  ១៣.២៣៦.៧១១  ១.២១៦.៣៩៣.៥៣៣  ១.២០១.១៦១.៣៨៧  ១៦.២៥២.៥៦៥  ១.១៨៤.៩០៨.៨២២  ៥.០០៤.៥៩៥.០៩៣  ៥៣.៨៧៣.៤១៤  ៤.៩៥០.៧២១.៦៧៩  ៤.៨៩៤.៧៣២.៦៥២  ៦៦.២២៩.២០២  ៤.៨២៨.៥០៣.៤៥០ 
 ៣.៨១៨.៨១៣.០៤០  ៣២.៩០៦.៥១១  ៣.៧៨៥.៩០៦.៥២៩  ៣.៧១៩.៤២៤.៣៤៥  ៣២.៨៤៥.៤០២  ៣.៦៨៦.៥៧៨.៩៤៣  ១៥.៥៤២.៥៦៩.០៧២  ១៣៣.៩២៩.៤៩៩  ១៥.៤០៨.៦៣៩.៥៧៣  ១៥.១៥៦.៦៥៤.២០៦  ១៣៣.៨៤៥.០១២  ១៥.០២២.៨០៩.១៩៣ 

 



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី

កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល  
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37 

៩. ឥណទន និងបុេរ្របទន - សទុធ (ត) 

ឥណទន និងបុេរ្របទនជចំនួនដុល មឥណ្របតិទន 
 

 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
 

នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

នៃថងទី៣១ ែខមីន  
ឆន ំ២០២០ 

នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

នៃថងទី៣១ ែខមីន  
ឆន ំ២០២០ 

នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

នៃថងទី៣១ ែខមីន  
ឆន ំ២០២០ 

នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

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

                
មិនេលើសពី១ឆន ំ ១.១៣០.១៨១.៩៤៨  ១.១០៩.៣០២.៤៣៤  ៤.៥៩៩.៨៤០.៥២៨  ៤.៥២០.៤០៧.៤១៩  ១.០៤៤.៨៥៨.០៦៣  ១.០២៨.២៥០.៥៤០  ៤.២៥២.៥៧២.៣១៦  ៤.១៩០.១២០.៩៥១ 
េលើស១ឆន ំ ប៉ុែន្តមិនេលើសពី ៣ឆន ំ ១.៥៤៧.៩១២.២៣៧  ១.៤៨៥.៤១៥.០៧១  ៦.៣០០.០០២.៨០៥  ៦.០៥៣.០៦៦.៤១៤  ១.៤៨៧.៧៣៦.៥២៨  ១.៤២៦.៨០៤.៨៦២  ៦.០៥៥.០៨៧.៦៦៩  ៥.៨១៤.២២៩.៨១៣ 
េលើស៣ឆន ំ ប៉ុែន្តមិនេលើសពី ៥ឆន ំ ៩៦២.២១៧.៨២១  ៩៣៣.០៥៨.៤៤២  ៣.៩១៦.២២៦.៥៣១  ៣.៨០២.២១៣.១៥១  ៩៣៧.៦០១.៦៣៤  ៩១៣.០៨៧.៣៤១  ៣.៨១៦.០៣៨.៦៥០  ៣.៧២០.៨៣០.៩១៥ 
េលើសពី៥ឆន ំ ៣៤៦.០២៩.១១៤  ៣៥១.៦៨៧.៦២៨  ១.៤០៨.៣៣៨.៤៩៤  ១.៤៣៣.១២៧.០៨៤  ៣៤៨.៦១៦.៨១៥  ៣៥១.២៨១.៦០២  ១.៤១៨.៨៧០.៤៣៧  ១.៤៣១.៤៧២.៥២៧ 
 ៣.៩៨៦.៣៤១.១២០  ៣.៨៧៩.៤៦៣.៥៧៥  ១៦.២២៤.៤០៨.៣៥៨  ១៥.៨០៨.៨១៤.០៦៨  ៣.៨១៨.៨១៣.០៤០  ៣.៧១៩.៤២៤.៣៤៥  ១៥.៥៤២.៥៦៩.០៧២  ១៥.១៥៦.៦៥៤.២០៦ 
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៩. ឥណទន និងបុេរ្របទន - សទុធ (ត) 

ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ ធនគរ និងសមព័នធធនគរបនទទួល គ ល់សំវធិនធនស្រមប់ករខតបង់ឱនភពៃនតៃម្លដូចខងេ្រកម៖  

 

  

 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម  ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម 
 ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩ 
ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩ 
ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩ 
ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩ 
 

 
(មិនបនេធ្វើករ  

្រតួតពិនិតយ)  
(មិនបនេធ្វើករ 

្រតួតពិនិតយ)  
(មិនបនេធ្វើករ 

 ្រតួតពិនិតយ)  
(មិនបនេធ្វើករ 

្រតួតពិនិតយ) 
 ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 
     

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

៤)  
(កំណត់សមគ ល់ 

៤) 
សំវធិនធនស្រមប់ករខតបង់ឱនភពៃនតៃម្លេលើ៖                 
   ឥណទន និងបុេរ្របទន ២.៧៥៧.៨៩២  ២.០៣៥.៩១៨  ១១.២០៥.៣១៥  ៨.១៤១.៦៣៦  ១.៨៧២.៣៦២  ១.៤៥៦.៥៥៦  ៧.៦០៧.៤០៧  ៥.៨២៤.៧៦៧ 
   ្របក់បេញញើេនធនគរេផ ងៗ  (៣៥៩.២៥៤)  ៣៤៤.៧៦២  (១.៤៥៩.៦៤៩)  ១.៣៧៨.៧០៣  ១៨.៨៨០  ៤៥.៩៦៦  ៧៦.៧០៩  ១៨៣.៨១៨ 
   គណនី្រតូវទទួលេផ ងៗ   (១.១៥០)  (៩៥៩)  (៤.៦៧២)  (៣.៨៣៥)  (១.១៧៤)  (៩៥៣)  (៤.៧៧០)  (៣.៨១១) 
 ២.៣៩៧.៤៨៨  ២.៣៧៩.៧២១  ៩.៧៤០.៩៩៤  ៩.៥១៦.៥០៤  ១.៨៩០.០៦៨  ១.៥០១.៥៦៩  ៧.៦៧៩.៣៤៦  ៦.០០៤.៧៧៤ 
 កិចចសនយេ្រក ងតុលយករ  ១៣.០០៩  ៥២.៨៥៥  ៥២.៨៥៦  ២១១.៣៦៧  ២០.២៦៦  ៨៦.៨៤៧  ៨២.៣៤១  ៣៤៧.៣០១ 
 ២.៤១០.៤៩៧  ២.៤៣២.៥៧៦  ៩.៧៩៣.៨៥០  ៩.៧២៧.៨៧១  ១.៩១០.៣៣៤  ១.៥៨៨.៤១៦  ៧.៧៦១.៦៨៧  ៦.៣៥២.០៧៥ 
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៩. ឥណទន និងបុេរ្របទន - សទុធ (ត) 

បែ្រមប្រមួលករខតបង់ឱនភពៃនតៃម្លស្រមប់ករយិបរេិចឆទ មនដូចខងេ្រកម៖ 

 

  

 សមព័នធធនគរ(ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម)  ធនគរ(ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម) 
 ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩ 
ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ២ំ០១៩ 
ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩ 
ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩ 
 

  
(មិនបនេធ្វើករ 

្រតួតពិនិតយ)    
(មិនបនេធ្វើករ 

្រតួតពិនិតយ) 
 

  
(មិនបនេធ្វើករ 

 ្រតួតពិនិតយ)    
(មិនបនេធ្វើករ 

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

                
នេដើមករយិបរេិចឆទ ៣៣.២៣៥.៥៧៦  ៣៣.៨៩៩.៨៣២  ១៣៥.២៦៨.៧៩៤  ១៣៦.២០៩.៥២៥  ៣២.១៨៩.៥៧៩  ៣២.៥៥៧.១៧៥  ១៣១.០១១.៥៨៧  ១៣០.៨១៤.៧២៩ 
សំវធិនធនស្រមប់ករខតបង់ឱនភពៃនតៃម្ល
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ ២.៧៥៧.៨៩២  ២.០៣៥.៩១៨  ១១.២០៥.៣១៥  ៨.១៤១.៦៣៦  ១.៨៧២.៣៦២  ១.៤៥៦.៥៥៦  ៧.៦០៧.៤០៧  ៥.៨២៤.៧៦៧ 

លុបេចញពីបញជ ីស្រមប់ករយិបរេិចឆទ (១.៤៨០.៩១៤)  (៣.៥៦៣.២៣៣)  (៦.០១៦.៩៥៤)  (១៤.២៤៩.៣៧០)  (១.០៩៦.២០៧)  (៣.៤២២.៥៨០)  (៤.៤៥៣.៨៨៩)  (១៣.៦៨៦.៨៩៩) 
លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ (៣៦.៧១៣)  (៩៧.២៩៧)  (១៤៩.១៦៥)  (៣៨៩.០៨៩)  (៥៩.២២៣)  ២៧.៦៦៨  (២៤០.៦២៣)  ១១០.៦៤៦ 
លេម្អ ងពីអ្រ ប្តូរ្របក់ -  -  ៨.៦៨២  (១២៧.៦៩៤)  -  -  ៥.០១៧  (១២៨.៦៨៥) 
នចុងករយិបរេិចឆទ ៣៤.៤៧៥.៨៤១  ៣២.២៧៥.២២០  ១៤០.៣១៦.៦៧២  ១២៩.៥៨៥.០០៨  ៣២.៩០៦.៥១១  ៣០.៦១៨.៨១៩  ១៣៣.៩២៩.៤៩៩  ១២២.៩៣៤.៥៥៨ 
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១០. ្រទពយ និង បរកិខ រ 

កនុងអំឡុងដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខមីន ឆន ំ២០២០ សមព័នធធនគរ និងធនគរបនទិញ ្រទពយ និង បរកិខ រ ែដលមនទឹក្របក់ចំនួន ២.៧២១.៨៥៦ ដុ ្ល រ េមរកិ និង 
២.៥៧៥.៣៩២ ដុ ្ល រ េមរកិ និង ចំ យេលើរលំស់ែដលមនទឹក្របក់ចំនួន ៥.២៨២.៩៦០ដុ ្ល រ េមរកិ និង ៤.៧៣៧.៧០០ដុ ្ល រ េមរកិ ្រតូវបនកត់្រ ជបនទុកេនកនុងរបយករណ៍
ចំេណញ ឬខត និងលទធផលលម្អិតេផ ង រៗមួ និងេ យែឡកសេងខបចេន្ល ះេពល។ 

១១. ្រទពយសកមមអរបូី 

កនុងអំឡុងដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខមីន ឆន ំ២០២០ សមព័នធធនគរ និងធនគរបនទិញ្រទពយសកមមអរបូី ែដលមនទឹក្របក់ចំនួន ១១០.១៩២ ដុ ្ល រ េមរកិ និង 
៧៧.១៤០ ដុ ្ល រ េមរកិ និងចំ យរលំស់ ែដលមនទឹក្របក់ចំនួន ៨០៤.៨៦៩ ដុ ្ល រ េមរកិ និង ៧១៩.២០៣ ដុ ្ល រ េមរកិ ្រតូវបនកត់្រ ជបនទុកេនកនុង របយករណ៍របយករណ៍
ចំេណញ ឬខត និងលទធផលលម្អិតេផ ង រៗមួ និងេ យែឡកសេងខបចេន្ល ះេពល។ 

១២. សទិធិេ្របើ្របស្រទពយសកមម 
 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
 

នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  

នៃថងទី៣១ ែខមីន  
ឆន ំ២០២០ 

 
នៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩  
នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
 

នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  

នៃថងទី៣១ ែខមីន  
ឆន ំ២០២០ 

 
នៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩ 

 ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

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

សិទធិេ្របើ្របស់្រទពយសកមម  ៣២.៦៦៨.៣៧៧    ៣២.៥៦៩.៤៥៧    ១៣២.៩៦០.២៩៤    ១៣២.៧២០.៥៣៧    ២៨.៨៥១.០៨៦    ២៨.៨៤៧.៨៥០    ១១៧.៤២៣.៩២០    ១១៧.៥៥៤.៩៨៩  
 

 



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី

កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល  
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខមនី ឆន ២ំ០២០ 
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១២. សទិធិេ្របើ្របស្រទពយសកមម (ត) 

សមព័នធធនគរ និងធនគរជួលករយិល័យ និងរថយន្តស្រមប់្របតិបត្តិកររបស់ខ្លួន ។ ព័ត៌មនអំពីកិចចសនយជួល ែដលសមព័នធធនគរ និងធនគរជអនកជួល្រតូវបនបង្ហ ញដូចខង
េ្រកម៖ 
 

 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម 
 ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  
ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩  
ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  
ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩  
ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  

ៃថងទី៣១ ែខមីន  
ឆន ំ២០២០  

ៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

 

  
(មិនបនេធ្វើករ 

្រតួតពិនិតយ)    

(មិនបនេធ្វើករ 
្រតួតពិនិតយ) 

 
  

(មិនបនេធ្វើករ 
 ្រតួតពិនិតយ)    

(មិនបនេធ្វើករ 
្រតួតពិនិតយ) 

 ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 
     (កំណត់សមគ ល់ ៤)  (កំណត់សមគ ល់ ៤)      (កំណត់សមគ ល់ ៤)  (កំណត់សមគ ល់ ៤) 
                
នេដើមករយិបរេិចឆទ/ករែកត្រមូវ អនុវត្តដំបូងៃន 
ស.រ.ហ.អ.ក  ១៦  ៣២.៥៧៣.៨២៣    ៣០.៦២១.៨៣៨    ១៣២.៧៣៨.៣២៩    ១២៣.០៣៨.៥៤៥    ២៨.៨៤៧.៨៥០    ២៦.៨៨៩.៩៦១    ១១៧.៥៥៤.៩៨៩    ១០៨.០៤៣.៨៨៧  
ករទិញបែនថម ស្រមប់កនុងករយិបរេិចឆទ  ២.៦៩៦.០៣៨    ៤.៦៤២.០៤៧    ១០.៩៥៤.០០២    ១៨.៥៦៣.៥៤៥    ២.៤១០.៤៤៣    ៤.៥៥៤.៨៨២    ៩.៧៩៣.៦៣០    ១៨.២១៤.៩៧៣  
រលំស់ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ  (២.៦២៤.៤៣០)   (២.៦៥០.២៤៧)   (១០.៦៦៣.០៥៩)   (១០.៥៩៨.៣៣៨)   (២.៤១៤.០៣៤)   (២.៤៥២.៨៤៨)   (៩.៨០៨.២២០)   (៩.៨០៨.៩៣៩) 
ករបញច ប់ភតិសនយជួលស្រមប់ករយិបរេិចឆទ  (១៥.៩៩១)   (៧៧.៣១៩)   (៦៤.៩៧១)   (៣០៩.១៩៩)   (១៥.៩៩១)   (៧៧.៣១៩)   (៦៤.៩៧១)   (៣០៩.១៩៩) 
លេម្អ ងពីអ្រ ប្តូរ្របក់  ៣៨.៩៣៧    ២០២.៨៤៤    ១៥៨.២០១    ៨១១.១៧៣    ២២.៨១៨    ២០២.៨៤៤    ៩២.៧១០    ៨១១.១៧៣  
លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ  -     -     (១៦២.២០៨)   (៥៧.៩៨៨)   -     -     (១៤៤.២១៨)   (៤៥.០៥២) 
នចុងករយិបរេិចឆទ  ៣២.៦៦៨.៣៧៧    ៣២.៧៣៩.១៦៣    ១៣២.៩៦០.២៩៤    ១៣១.៤៤៧.៧៣៨    ២៨.៨៥១.០៨៦    ២៩.១១៧.៥២០    ១១៧.៤២៣.៩២០    ១១៦.៩០៦.៨៤៣  
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១៣. ្រទពយសកមមពនធពនយរ - សទុធ 
 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

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

                
្រទពយសកមមពនធពនយរ ២៤.០៦៤.៨៧៣  ២៨.៧០១.៤៧៣  ៩៧.៩៤៤.០៣៣  ១១៦.៩៥៨.៥០២  ២២.៧៨៨.៦៣០  ២៧.៥៣៨.១៦៥  ៩២.៧៤៩.៧២៤  ១១២.២១៨.០២៣ 
បំណុលពនធពនយរ  (៨.៤៧៦.១១៥)  (១៣.៨៨៧.១១៩)  (៣៤.៤៩៧.៧៨៨)  (៥៦.៥៩០.០០៨)  (៨.០២៩.៤០៦)  (១៣.៥៣០.៤២២)  (៣២.៦៧៩.៦៨២)  (៥៥.១៣៦.៤៧០) 
 ១៥.៥៨៨.៧៥៨  ១៤.៨១៤.៣៥៤  ៦៣.៤៤៦.២៤៥  ៦០.៣៦៨.៤៩៤  ១៤.៧៥៩.២២៤  ១៤.០០៧.៧៤៣  ៦០.០៧០.០៤២  ៥៧.០៨១.៥៥៣ 

បែ្រមប្រមួល្រទពយសកមមពនធពនយរស្រមប់ករយិបរេិចឆទ មនដូចខងេ្រកម៖ 
 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម  ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម 
 ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

 
  

(មិនបនេធ្វើករ 
្រតួតពិនិតយ)    

(មិនបនេធ្វើករ 
្រតួតពិនិតយ) 

 
  

(មិនបនេធ្វើករ 
 ្រតួតពិនិតយ)    

(មិនបនេធ្វើករ 
្រតួតពិនិតយ) 

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

                
នេដើមករយិបរេិចឆទ ១៤.៨១៤.៣៥៥  ១១.៦១៦.១០៥  ៦០.៣៦៨.៤៩៤  ៤៦.៦៧៣.៥១០  ១៤.០០៧.៧៤៣  ១០.៩៣៣.២៥៨  ៥៧.០៨១.៥៥៣  ៤៣.៩២៩.៨៣១ 
កត់្រ /(ដកេចញ)ជបនទុកកនុងរបយករណ៍

ចំេណញ ឬខត ៧៧៤.៤០៣  (១០១.៤១៦)  ៣.១៤៦.៣៩៩  (៤០៥.៥៦៣)  ៧៥១.៤៨១  (២១.៥៥៨)  ៣.០៥៣.២៦៧  (៨៦.២១០) 
លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ -  -  (៦៨.៦៤៨)  (៣៦.៤៧១)  -  -  (៦៤.៧៧៨)  (៣៣.១៤៥) 
នចុងករយិបរេិចឆទ ១៥.៥៨៨.៧៥៨  ១១.៥១៤.៦៨៩  ៦៣.៤៤៦.២៤៥  ៤៦.២៣១.៤៧៦  ១៤.៧៥៩.២២៤  ១០.៩១១.៧០០  ៦០.០៧០.០៤២  ៤៣.៨១០.៤៧៦ 

្រទពយសកមមពនធពនយរ ្រតូវបនកត់កងេនេពលមនសិទធិអនុវត្ត មចបប់េដើមបីកត់កង្រទពយសកមមពនធ្របចំឆន ំ និងបំណុលពនធ្របចំឆន ំ និងេនេពលែដលពនធពនយរពក់ព័នធេទនឹង ជញ ធរ រេពើពនធដែដល។ 



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី
កណំត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខមនី ឆន ២ំ០២០ 
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១៤. ្របក់បេញញ ើរបសធ់នគរេផ ង  ៗនិង ថ ប័នហរិញញវតថេុផ ង  ៗ
 

 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

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

                
គណនីចរន្ត ១២៦.៤៥៧.៩០៣  ១០៣.៤៣៣.៥៨៥  ៥១៤.៦៨៣.៦៦៥  ៤២១.៤៩១.៨៥៩  ១២៩.៥២៩.៩៩២  ១០៨.៦៦៤.៥៨៤  ៥២៧.១៨៧.០៦៧  ៤៤២.៨០៨.១៨០ 
គណនីសន ំ ៤៨.៣៦៩.៨៨០  ៤៧.៧៣៩.៩១៦  ១៩៦.៨៦៥.៤១២  ១៩៤.៥៤០.១៥៨  ៤៧.៨៦១.៣២៧  ៤៦.៤៦៥.៧២៣  ១៩៤.៧៩៥.៦០១  ១៨៩.៣៤៧.៨២១ 
្របក់បេញញើមនកលកំណត់ ១៣២.២៤០.៦៣១  ១៣៤.០០១.៦៤៤  ៥៣៨.២១៩.៣៦៨  ៥៤៦.០៥៦.៦៩៩  ១១៥.៧៧៤.៦៧០  ១១៩.១៤៧.៤១៤  ៤៧១.២០២.៩០៧  ៤៨៥.៥២៥.៧១២ 
 ៣០៧.០៦៨.៤១៤  ២៨៥.១៧៥.១៤៥  ១.២៤៩.៧៦៨.៤៤៥  ១.១៦២.០៨៨.៧១៦  ២៩៣.១៦៥.៩៨៩  ២៧៤.២៧៧.៧២១  ១.១៩៣.១៨៥.៥៧៥  ១.១១៧.៦៨១.៧១៣ 

្របក់បេញញើរបស់ធនគរេផ ងៗនិង ថ ប័នហិរញញវតថុេផ ង  ៗ ច្រតូវបនវភិគដូចខងេ្រកម៖ 

ក) វភិគ មឥណ្របតិទន 
 

 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

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

                
មិនេលើសពី្របំមួយែខ ១៨៩.៤៦៤.០៩៤  ១៩២.៦១៦.៧៥៧  ៧៧១.១១៨.៨៦២  ៧៨៤.៩១៣.២៨៥  ១៧៩.៩៥៨.២៨៤  ១៨៧.២៦៨.៣៧០  ៧៣២.៤៣០.២១៦  ៧៦៣.១១៨.៦០៨ 
េលើសពី្របំមួយែខ ប៉ុែន្តមិនេលើសពីមួយឆន ំ ៣១.៧៤២.៤៤១  ៦.៦១៤.១១៧  ១២៩.១៩១.៧៣៥  ២៦.៩៥២.៥២៧  ២៩.១០៤.៣៩០  ២.៨០៩.៣៥១  ១១៨.៤៥៤.៨៦៧  ១១.៤៤៨.១០៥ 
េលើសពីមួយឆន ំ ប៉ុែន្តមិនេលើសពីបីឆន ំ ៨.៩១១.៨៧៩  ៦.១៩៤.២៧១  ៣៦.២៧១.៣៤៨  ២៥.២៤១.៦៥៤  ៧.១៥៣.៣១៥  ៤.៤៥០.០០០  ២៩.១១៣.៩៩២  ១៨.១៣៣.៧៥០ 
េលើសពីបីឆន ំ ៧៦.៩៥០.០០០  ៧៩.៧៥០.០០០  ៣១៣.១៨៦.៥០០  ៣២៤.៩៨១.២៥០  ៧៦.៩៥០.០០០  ៧៩.៧៥០.០០០  ៣១៣.១៨៦.៥០០  ៣២៤.៩៨១.២៥០ 
 ៣០៧.០៦៨.៤១៤  ២៨៥.១៧៥.១៤៥  ១.២៤៩.៧៦៨.៤៤៥  ១.១៦២.០៨៨.៧១៦  ២៩៣.១៦៥.៩៨៩  ២៧៤.២៧៧.៧២១  ១.១៩៣.១៨៥.៥៧៥  ១.១១៧.៦៨១.៧១៣ 



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី
កណំត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខមនី ឆន ២ំ០២០ 
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១៤. ្របក់បេញញ ើរបសធ់នគរេផ ង  ៗនិង ថ ប័នហរិញញវតថេុផ ង  ៗ(ត) 
្របក់បេញញើរបស់ធនគរេផ ងៗនិង ថ ប័នហិរញញវតថុេផ ង  ៗ្រតូវបនវភិគដូចខងេ្រកម៖ (ត) 

ខ) វភិគ មទំនក់ទំនង 
 

 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

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

                
ភគីពក់ព័នធ ៤២.៨៧៥  -  ១៧៤.៥០១  -  ៣.១៥៤.៧១២  ៥.៣០៣.៦៥១  ១២.៨៣៩.៦៧៨  ២១.៦១២.៣៧៨ 
ភគីមិនពក់ព័នធ ៣០៧.០២៥.៥៣៩  ២៨៥.១៧៥.១៤៥  ១.២៤៩.៥៩៣.៩៤៤  ១.១៦២.០៨៨.៧១៦  ២៩០.០១១.២៧៧  ២៦៨.៩៧៤.០៧០  ១.១៨០.៣៤៥.៨៩៧  ១.០៩៦.០៦៩.៣៣៥ 
 ៣០៧.០៦៨.៤១៤  ២៨៥.១៧៥.១៤៥  ១.២៤៩.៧៦៨.៤៤៥  ១.១៦២.០៨៨.៧១៦  ២៩៣.១៦៥.៩៨៩  ២៧៤.២៧៧.៧២១  ១.១៩៣.១៨៥.៥៧៥  ១.១១៧.៦៨១.៧១៣ 

គ) វភិគ មអ្រ ករ្របក់(កនុងមួយឆន )ំ 
 
 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
 

នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

 
នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
 

នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

        
គណនីចរន្ត គម ន  គម ន   គម ន  គម ន 
គណនី្របក់បេញញើសន ំ  ០% - ១,៩០%    ០,០០% - ១,៩០%    ០% - ០,៥០%    ០,០០% - ០,៥០%  
គណនី្របក់បេញញើមនកលកំណត់  ១,០០% - ៧,៩៥%    ០,៧៥% - ៧,៩៥%    ១,០០% - ៧,៩៥%    ០,៧៥% - ៧,៩៥%  

 



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី
កណំត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខមនី ឆន ២ំ០២០ 

45 

១៥. ្របក់បេញញ ើរបសអ់តិថិជន 
 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
 

នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

 
នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
 

នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

 
នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
 

នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

 
នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
 

នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

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

                
គណនីចរន្ត ៥៤០.០២១.៨៤៣  ៤៨៩.៥៩៦.០២៤  ២.១៩៧.៨៨៨.៩០១  ១.៩៩៥.១០៣.៧៩៨  ៥២៨.២២៧.៧០៩  ៤៧៩.៩២៥.៧១៥  ២.១៤៩.៨៨៦.៧៧៦  ១.៩៥៥.៦៩៧.២៨៩ 
្របក់បេញញើសន ំ ១.៦២៩.៨៤២.៣១៥  ១.៧៦៦.៨៣៤.៦៣២  ៦.៦៣៣.៤៥៨.២២២  ៧.១៩៩.៨៥១.១២៥  ១.៥៩៣.៣៨៩.៧០២  ១.៧៣២.១៥៥.៦៣៩  ៦.៤៨៥.០៩៦.០៨៧  ៧.០៥៨.៥៣៤.២២៩ 
្របក់បេញញើក្រមិត ១៤.៤២០.៧៤៧  ១៦.៤៣៤.០៥០  ៥៨.៦៩២.៤៤០  ៦៦.៩៦៨.៧៥៤  ១៤.៤១៨.០២១  ១៦.៤០៧.២៤៦  ៥៨.៦៨១.៣៤៦  ៦៦.៨៥៩.៥២៧ 
្របក់បេញញើមនកលកំណត់ ១.៨៥៤.៧៩០.២៨៧  ១.៨០៩.៨៥៨.១៤៧  ៧.៥៤៨.៩៩៦.៤៦៨  ៧.៣៧៥.១៧១.៩៤៩  ១.៧៩៦.១០១.៩០៤  ១.៧៥៣.៦៥៧.៩៥៩  ៧.៣១០.១៣៤.៧៤៩  ៧.១៤៦.១៥៦.១៨៣ 
 ៤.០៣៩.០៧៥.១៩២  ៤.០៨២.៧២២.៨៥៣  ១៦.៤៣៩.០៣៦.០៣១  ១៦.៦៣៧.០៩៥.៦២៦  ៣.៩៣២.១៣៧.៣៣៦  ៣.៩៨២.១៤៦.៥៥៩  ១៦.០០៣.៧៩៨.៩៥៨  ១៦.២២៧.២៤៧.២២៨ 

្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន ្រតូវបនវភិគដូចខងេ្រកម៖ 

ក) វភិគ មឥណ្របតិទន 
 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

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

                
កនុងរយៈេពល្របំមួយែខ ២.៩៦០.៤៧៩.៧៦០  ៣.០២៣.៣២៨.៨១៤  ១២.០៤៩.១៥២.៦២៣  ១២.៣២០.០៦៤.៩១៧  ២.៩០១.៧៨៤.៤៣៤  ២.៩៦៥.៦៦៧.៨៤០  ១១.៨១០.២៦២.៦៥១  ១២.០៨៥.០៩៦.៤៤៨ 
េលើស្របំមួយែខ ប៉ុែន្តមិនេលើសពីមួយឆន ំ ៦៣៦.៩០៨.៨០៤  ៦៤២.៣៦៤.៩៩១  ២.៥៩២.២១៨.៨៣២  ២.៦១៧.៦៣៧.៣៣៨  ៦១៦.០៦៩.៤៨៩  ៦២៧.១១៩.២៥៣  ២.៥០៧.៤០២.៨២០  ២.៥៥៥.៥១០.៩៥៦ 
េលើសពីមួយឆន ំ ប៉ុែន្តមិនេលើសពីបីឆន ំ ២៥៤.០១០.៩០០  ២៥៩.៨២១.៦៩៨  ១.០៣៣.៨២៤.៣៦៣  ១.០៥៨.៧៧៣.៤១៩  ២៣៤.៥២៦.៥០៤  ២៣៩.៥០៥.៣៨៣  ៩៥៤.៥២២.៨៧១  ៩៧៥.៩៨៤.៤៣៦ 
េលើសពីបីឆន ំ ១៨៧.៦៧៥.៧២៧  ១៥៧.២០៧.៣៥០  ៧៦៣.៨៤០.២១៣  ៦៤០.៦១៩.៩៥២  ១៧៩.៧៥៦.៩០៨  ១៤៩.៨៥៤.០៨៣  ៧៣១.៦១០.៦១៦  ៦១០.៦៥៥.៣៨៨ 
 ៤.០៣៩.០៧៥.១៩២  ៤.០៨២.៧២២.៨៥៣  ១៦.៤៣៩.០៣៦.០៣១  ១៦.៦៣៧.០៩៥.៦២៦  ៣.៩៣២.១៣៧.៣៣៦  ៣.៩៨២.១៤៦.៥៥៩  ១៦.០០៣.៧៩៨.៩៥៨  ១៦.២២៧.២៤៧.២២៨ 



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី
កណំត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខមនី ឆន ២ំ០២០ 
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១៥. ្របក់បេញញ ើរបសអ់តិថិជន (ត) 
្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន ្រតូវបនវភិគដូចខងេ្រកម៖ 

ខ) វភិគ មទំនក់ទំនង 
 

 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  
នៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 
     (កំណត់សមគ ល់ ៤)  (កំណត់សមគ ល់ ៤)      (កំណត់សមគ ល់ ៤)  (កំណត់សមគ ល់ ៤) 

                
ភគីពក់ព័នធ ៣៨.០៤៤.៨៥៣  ៦.៦៦៣.៣៦៧  ១៥៤.៨៤២.៥៥២  ២៧.១៥៣.២២១  ៣៩.៩៥៨.៧៣១  ១០.១៧៧.៩៣៧  ១៦២.៦៣២.០៣៥  ៤១.៤៧៥.០៩៣ 
ភគីមិនពក់ព័នធ ៤.០០១.០៣០.៣៣៩  ៤.០៧៦.០៥៩.៤៨៦  ១៦.២៨៤.១៩៣.៤៧៩  ១៦.៦០៩.៩៤២.៤០៥  ៣.៨៩២.១៧៨.៦០៥  ៣.៩៧១.៩៦៨.៦២២  ១៥.៨៤១.១៦៦.៩២៣  ១៦.១៨៥.៧៧២.១៣៥ 

 ៤.០៣៩.០៧៥.១៩២  ៤.០៨២.៧២២.៨៥៣  ១៦.៤៣៩.០៣៦.០៣១  ១៦.៦៣៧.០៩៥.៦២៦  ៣.៩៣២.១៣៧.៣៣៦  ៣.៩៨២.១៤៦.៥៥៩  ១៦.០០៣.៧៩៨.៩៥៨  ១៦.២២៧.២៤៧.២២៨ 

គ) វភិគ មអ្រ ករ្របក់ 
 
 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

        
គណនីចរន្ត គម ន   គម ន  គម ន  គម ន 
្របក់បេញញើក្រមិត គម ន   គម ន  គម ន  គម ន 
្របក់បេញញើសន ំ ០,០០% - ១៥%  ០,០០% - ១៥,០០%  ០,០០% - ០,៥០%  ០,០០% - ០,៥០% 
្របក់បេញញើមនកលកំណត់ ០,៥០% - ១២,០០%  ០,០៥% - ១៣,២៥%  ០,៥០% - ៨,២៥%  ០,០៥% - ៨,២៥% 

 



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី
កណំត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខមនី ឆន ២ំ០២០ 
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១៦.  ្របក់កមចី 
សមព័នធធនគរ និងធនគរបនចុះកិចចសនយខចី្របក់ជមួយអនកផ្តល់កមចីេផ ង  ៗ។ ករទូទត់សង្របក់េដើម និងករ្របក់្រតូវបនេធ្វើេឡើងទំង្របចំ្រតីមស ឆមស ឬ្របចំឆន ំេ យ

ែផ្អកេលើកលវភិគសងស្រមប់កិចច្រពមេ្រព ងខចីនីមួយ  ៗ។ សមព័នធធនគរ និងធនគរមិនបន ក់បញច ំ មួយស្រមប់្របក់កមចីេនះេទ ។ 
 

 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

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

                
ពុំមន្រទពយបញច ៖ំ                

្របក់កមចីរយៈេពលខ្លី ២២១.២៨៥.៣៥៣  ១៨៣.៦៨២.២៦៦  ៩០០.៦៣១.៣៨៧  ៧៤៨.៥០៥.២៣៤  ២០២.៣៧៦.៥២៩  ១៦៦.៦៩២.៤៨១  ៨២៣.៦៧២.៤៧៣  ៦៧៩.២៧១.៨៦០ 
្របក់កមចីរយៈេពលែវង ៣១០.០៩១.៧៧៦  ៣៨១.២៨៩.៤៣៥  ១.២៦២.០៧៣.៥២៨  ១.៥៥៣.៧៥៤.៤៤៨  ២៨៥.៨៨១.៣៣៤  ៣៥១.៣៧៥.៦៤៧  ១.១៦៣.៥៣៧.០២៩  ១.៤៣១.៨៥៥.៧៦២ 

 ៥៣១.៣៧៧.១២៩  ៥៦៤.៩៧១.៧០១  ២.១៦២.៧០៤.៩១៥  ២.៣០២.២៥៩.៦៨២  ៤៨៨.២៥៧.៨៦៣  ៥១៨.០៦៨.១២៨  ១.៩៨៧.២០៩.៥០២  ២.១១១.១២៧.៦២២ 

្របក់កមចី ្រតូវបនវភិគដូចខងេ្រកម៖ 

ក) វភិគ មទំនក់ទំនង 
 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

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

                
ភគីពក់ព័នធ ៧៦០.៦៤៣  ៦៩៩.៦៨០  ៣.០៩៥.៨១៧  ២.៨៥១.១៩៦  -  -  -  - 
ភគីមិនពក់ព័នធ ៥៣០.៦១៦.៤៨៦  ៥៦៤.២៧២.០២១  ២.១៥៩.៦០៩.០៩៨  ២.២៩៩.៤០៨.៤៨៦  ៤៨៨.២៥៧.៨៦៣  ៥១៨.០៦៨.១២៨  ១.៩៨៧.២០៩.៥០២  ២.១១១.១២៧.៦២២ 
 ៥៣១.៣៧៧.១២៩  ៥៦៤.៩៧១.៧០១  ២.១៦២.៧០៤.៩១៥  ២.៣០២.២៥៩.៦៨២  ៤៨៨.២៥៧.៨៦៣  ៥១៨.០៦៨.១២៨  ១.៩៨៧.២០៩.៥០២  ២.១១១.១២៧.៦២២ 



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី
កណំត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខមនី ឆន ២ំ០២០ 
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១៦.  ្របក់កមចី (ត) 
(ខ) វភិគ មអ្រ ករ្របក់ 

 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

        
អ្រ ករ្របក់្របចំឆន ំ ២,៩០% - ១៣,០០%  ២,៥០% - ១៣,០០%  ២,៩០% - ៧,៦៩%  ២,៦០% - ៧,៦៩% 

១៧. បំណុលបនទ ប់បន  ំ
ទំងេនះគឺជបំណុលបនទ ប់បន ំពីភគីមិនពក់ព័នធ ។ ករទូទត់សង្របក់េដើម និងករ្របក់្រតូវបនេធ្វើេឡើងទំង្របចំ្រតីមស ឆមស ឬ្របចំឆន ំេ យែផ្អកេលើកលវភិគសង

ស្រមប់កិចច្រពមេ្រព ងខចីនីមួយ  ៗ។ បំណុលទំងេនះ្រតូវអនុម័តេ យ ធនគរជតិ ៃន កមពុជ េដើមបី ក់បញចូ លេទកនុងខទង់្របេភទទីពីរ េនកនុងករគណនមូលនិធិផទ ល់របស់ធនគរ 
េ យអនុេ មេទ ម្របកសេលខ ធ៧-០១០-១៨២្រប.ក. របស់ធនគរជតិ ៃន កមពុជ ។សមព័នធធនគរនិងធនគរមិនបនសនយថនឹងបញច សំ្រមប់បំណុលបនទ ប់បន ំេនះេទ។ 

 
 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

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

                
បំណុលបនទ ប់បន ំរយៈេពលខ្លី  ១០.០៥៦.៤៣៥   ៧.៣៧៤.៩៤៥   ៤០.៩២៩.៦៩០   ៣០.០៥២.៩០១   ១០.០៥៦.៤៣៥   ៧.៣៧៤.៩៤៥   ៤០.៩២៩.៦៩០   ៣០.០៥២.៩០១ 
បំណុលបនទ ប់បន ំរយៈេពលែវង  ១៥១.៧២៧.៦៣៦   ១៣១.៩២៧.៦៣៥   ៦១៧.៥៣១.៤៧៩   ៥៣៧.៦០៥.១១៣   ១៥១.៧២៧.៦៣៦   ១៣១.៩២៧.៦៣៥   ៦១៧.៥៣១.៤៧៩   ៥៣៧.៦០៥.១១៣ 
  ១៦១.៧៨៤.០៧១   ១៣៩.៣០២.៥៨០   ៦៥៨.៤៦១.១៦៩   ៥៦៧.៦៥៨.០១៤   ១៦១.៧៨៤.០៧១   ១៣៩.៣០២.៥៨០   ៦៥៨.៤៦១.១៦៩   ៥៦៧.៦៥៨.០១៤ 

 



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី
កណំត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខមនី ឆន ២ំ០២០ 
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១៧. បំណុលបនទ ប់បន  ំ(ត) 
បំណុលបនទ ប់បន ំ ្រតូវបនវភិគដូចខងេ្រកម៖ 

ក) វភិគ មទំនក់ទំនង 
 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  
នៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩  
នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  
នៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩  
នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  
នៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩  
នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  
នៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 
     (កំណត់សមគ ល់ ៤)  (កំណត់សមគ ល់ ៤)      (កំណត់សមគ ល់ ៤)  (កំណត់សមគ ល់ ៤) 

                
ភគីពក់ព័នធ  -    -   -   -   -   -   -    -  
ភគីមិនពក់ព័នធ  ១៦១.៧៨៤.០៧១   ១៣៩.៣០២.៥៨០   ៦៥៨.៤៦១.១៦៩   ៥៦៧.៦៥៨.០១៤   ១៦១.៧៨៤.០៧១   ១៣៩.៣០២.៥៨០   ៦៥៨.៤៦១.១៦៩   ៥៦៧.៦៥៨.០១៤ 
  ១៦១.៧៨៤.០៧១   ១៣៩.៣០២.៥៨០   ៦៥៨.៤៦១.១៦៩   ៥៦៧.៦៥៨.០១៤   ១៦១.៧៨៤.០៧១   ១៣៩.៣០២.៥៨០   ៦៥៨.៤៦១.១៦៩   ៥៦៧.៦៥៨.០១៤ 

(ខ) វភិគ មអ្រ ករ្របក់ 
 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

        
អ្រ ករ្របក់្របចំឆន ំ  ៦,៥៨% - ៨,៤៨%    ៧,០០% - ៨,៤៨%    ៦,៥៨% - ៨,៤៨%    ៧,០០% - ៨,៤៨%  

 
 
 
 



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី
កណំត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខមនី ឆន ២ំ០២០ 
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១៨.  បំណុលភតិសនយ 
 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
 

នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

 
នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
 

នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

 
នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
 

នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

 
នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០ 
 

នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

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

       
តិចជងមួយឆន ំ ១០.៩៤០.២០២  ១០.៤៤៨.៤៣៥  ៤៤.៥២៦.៦២២  ៤២.៥៧៧.៣៧៣  ១០.២៤០.០០៩  ៩.៦៣៣.៦៥៧  ៤១.៦៧៦.៨៣៧  ៣៩.២៥៧.១៥២ 
មួយេទ្របំឆន ំ ៣២.៥៦៣.០៦២  ៣១.៧៨៩.១១៩  ១៣២.៥៣១.៦៦២  ១២៩.៥៤០.៦៦០  ៣០.៥៥៧.៨៨២  ២៩.៤៣៦.៧៦៧  ១២៤.៣៧០.៥៨០  ១១៩.៩៥៤.៨២៦ 
េលើសពី្របំឆន ំ ៥.៤៣០.៣៨៩  ៦.១៦១.០១៣  ២២.១០១.៦៨៣  ២៥.១០៦.១២៨  ១.៩១៣.៤០៦  ២.៦៨១.៩៤៩  ៧.៧៨៧.៥៦២  ១០.៩២៨.៩៤២ 
បំណុលភតិសនយសរបុែដលមិនបនេធ្វើអបប រ ៤៨.៩៣៣.៦៥៤  ៤៨.៣៩៨.៥៦៧  ១៩៩.១៥៩.៩៦៧  ១៩៧.២២៤.១៦១  ៤២.៧១១.២៩៧  ៤១.៧៥២.៣៧៣  ១៧៣.៨៣៤.៩៧៩  ១៧០.១៤០.៩២០ 

                
តៃម្លបចចុបបននៃនបំណុលភតិសនយ                
បំណុលភតិសនយរយៈេពលខ្លី ១០.១៤៥.៨៤៣  ៩.៧២៩.៥៧៤  ៤១.២៩៣.៥៨១  ៣៩.៦៤៨.០១៤  ៩.៤២៥.២៩៤  ៨.៩៩៨.៧២៦  ៣៨.៣៦០.៩៤៧  ៣៦.៦៦៩.៨០៨ 
បំណុលភតិសនយរយៈេពលែវង ២១.២១៦.០៩៦  ២១.១៨៦.៣៦៥  ៨៦.៣៤៩.៥១១  ៨៦.៣៣៤.៤៣៧  ១៨.៦៤៧.៣៦៤  ១៨.៧៩០.៤៤២  ៧៥.៨៩៤.៧៧២  ៧៦.៥៧១.០៥២ 
 ៣១.៣៦១.៩៣៩  ៣០.៩១៥.៩៣៩  ១២៧.៦៤៣.០៩២  ១២៥.៩៨២.៤៥១  ២៨.០៧២.៦៥៩  ២៧.៧៨៩.១៦៨  ១១៤.២៥៥.៧១៩  ១១៣.២៤០.៨៦០ 



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី
កណំត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខមនី ឆន ២ំ០២០ 
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១៨.  បំណុលភតិសនយ (ត) 
ចំនួនទឹក្របក់ែដល្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុង្របក់ចំេណញ ឬខត ៖ 

 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម  ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម 
 ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  
ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩  
ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  
ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩  
ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  
ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩  
ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  
ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩ 
 

  
(មិនបនេធ្វើករ  
្រតួតពិនិតយ)    

(មិនបនេធ្វើករ  
្រតួតពិនិតយ) 

 
  

(មិនបនេធ្វើករ  
 ្រតួតពិនិតយ)    

(មិនបនេធ្វើករ  
្រតួតពិនិតយ) 

 ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 
     (កំណត់សមគ ល់ ៤)  (កំណត់សមគ ល់ ៤)      (កំណត់សមគ ល់ ៤)  (កំណត់សមគ ល់ ៤) 
                
ករ្របក់េលើបំណុលភតិសនយ  ៥៤៣.៨៨០   ៤៩៤.៦៤១   ២.២០៩.៧៨៤   ១.៩៧៨.០៦៩   ៤៨៣.៥២២   ៤៤០.៨២៧   ១.៩៦៤.៥៤៩   ១.៧៦២.៨៦៧ 

ចំនួនទឹក្របក់ែដល្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងករណ៍ៃនលំហូរ ច់្របក់៖ 
 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម 
 ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  
ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩  
ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  
ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩  
ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  
ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩  
ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  
ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩ 
 

  
(មិនបនេធ្វើករ  
្រតួតពិនិតយ)    

(មិនបនេធ្វើករ  
្រតួតពិនិតយ) 

 
  

(មិនបនេធ្វើករ  
 ្រតួតពិនិតយ)    

(មិនបនេធ្វើករ  
្រតួតពិនិតយ) 

 ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 
     (កំណត់សមគ ល់ ៤)  (កំណត់សមគ ល់ ៤)      (កំណត់សមគ ល់ ៤)  (កំណត់សមគ ល់ ៤) 
                
លំហូរ ច់្របក់សរបុស្រមប់ករជួល  ២.៧៦២.២៣១   ២.៥៩១.៨១០   ១១.២២២.៩៤៥   ១០.៣៦៤.៦៤៨   ២.៥៨៩.៧៦១   ២.៤៩៦.៨៥៩   ១០.៥២២.១៩៩   ៩.៩៨៤.៩៣៩ 
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១៩. អតថ្របេយជន៍និេយជិត  

(ក) អតថ្របេយជន៍េពលចូលនិវត្តន៍ 

នៃថងទី៣១ ែខមីន ឆន ំ២០២០ សមព័នធធនគរ និងធនគរបនកត់្រ សំវធិនធន េលើអតថ្របេយជន៍េពលចូលនិវត្តន៍ ែដលមនទឹក្របក់ចំនួន ១០.៤១៨.២៥៦ ដុ ្ល រ េមរកិ និង
៩.៧៩៤.៤៤៨ ដុ ្ល រ េមរកិ ។ កនុងអំឡុងដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខមីន ឆន ំ២០២០ សមព័នធធនគរ និងធនគរបនកត់្រ សំវធិនធន ចំេពះអតថ្របេយជន៍េពល
ចូលនិវត្តន៍ ែដលមនទឹក្របក់ចំនួន ១.៥១១.១៦១ ដុ ្ល រ េមរកិ និង ១.៤៤២.១៥២ ដុ ្ល រ េមរកិ ្រពមទំងបនេធ្វើករទូទត់នូវទឹក្របក់ចំនួន ២៥.៣៩២ ដុ ្ល រ េមរកិ និង ២៥.៣៩២ 
ដុ ្ល រ េមរកិ ។  

(ខ) អតថ្របេយជន៍អភិវឌ ន៍វជិជ ជីវៈ្រគប់្រគង 

នៃថងទី៣១ ែខមីន ឆន ំ២០២០ សមព័នធធនគរ និងធនគរបនកត់្រ សំវធិនធន េលើអតថ្របេយជន៍អភិវឌ ន៍វជិជ ជីវៈ្រគប់្រគង ែដលមនទឹក្របក់ចំនួន ៣៣៨.៣៧៩ ដុ ្ល រ េមរកិ និង 
៣៣៨.៣៧៩ ដុ ្ល រ េមរកិ។ កនុងអំឡុងដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខមីន ឆន ំ២០២០ សមព័នធធនគរ និងធនគរបនកត់្រ សំវធិនធន ចំេពះអតថ្របេយជន៍អភិវឌ ន៍
វជិជ ជីវៈ្រគប់្រគង ែដលមនទឹក្របក់ចំនួន ៣៣៩.៧២០ ដុ ្ល រ េមរកិ និង ៣៣៩.៧២០ ដុ ្ល រ េមរកិ  ្រពមទំងបនេធ្វើករទូទត់នូវទឹក្របក់ចំនួន ២.០៨៣.១១១ ដុ ្ល រ េមរកិ និង 
២.០៨៣.១១១ ដុ ្ល រ េមរកិ។ 

(គ) ្របក់បំ ច់អតីតភពករងរ 

នៃថងទី៣១ ែខមីន ឆន ំ២០២០ សមព័នធធនគរ និងធនគរបនកត់្រ សំវធិនធន េលើ្របក់បំ ច់អតីតភពករងរ ែដលមនទឹក្របក់ចំនួន ៨.៥៩១.៣៩០ ដុ ្ល រ េមរកិ និង
៨.៥០៧.៩៥៩ ដុ ្ល រ េមរកិ។ កនុងអំឡុងដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខមីន ឆន ំ២០២០ សមព័នធធនគរ និងធនគរ បនកត់្រ ជឥណទន េលើ្របក់បំ ច់អតីតភព
ករងរ ែដលមនទឹក្របក់ចំនួន ២.១១៧.៥៥៩ ដុ ្ល រ េមរកិ និង ២.០៩២.៤៧២ ដុ ្ល រ េមរកិ ្រពមទំងបនេធ្វើករទូទត់នូវទឹក្របក់ចំនួន ១០.១៤៤ ដុ ្ល រ េមរកិ និង ១០.១៤៤ ដុ ្ល រ
េមរកិ។ 
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២០. េដើមទុន 

 នៃថងទី៣១ ែខមីន ឆន ២ំ០២០  នៃថងទី៣១ ែខធន ូឆន ២ំ០១៩ 
 

ចំនួនភគហ៊ុន ដុ ្ល រ េមរកិ 

ករកន់ 
កបភ់គហ៊ុន 
គិតជភគរយ ចំនួនភគហ៊ុន ដុ ្ល រ េមរកិ 

ករកន់ 
កបភ់គហ៊ុន 
គិតជភគរយ 

            
ACLEDA Financial Trust  ១១១.៤៩២.៧១៩   ១១១.៤៩២.៧១៩  ២៦,០០០០%   ១១១.៤៩២.៧១៩   ១១១.៤៩២.៧១៩  ២៦,០០០០% 
ASA Plc.  ១០៧.២០៤.៥៤៧   ១០៧.២០៤.៥៤៧  ២៥,០០០០%   ១០៧.២០៤.៥៤៧   ១០៧.២០៤.៥៤៧  ២៥,០០០០% 
SMBC  ៧៨.២៥៩.៣១០   ៧៨.២៥៩.៣១០  ១៨,២៥០០%   ៧៨.២៥៩.៣១០   ៧៨.២៥៩.៣១០  ១៨,២៥០០% 
COFIBRED S.A  ៥២.៥៣០.២២៣   ៥២.៥៣០.២២៣  ១២,២៥០០%   ៥២.៥៣០.២២៣   ៥២.៥៣០.២២៣  ១២,២៥០០% 
ORIX Corporation  ៥២.៥៣០.២២៣   ៥២.៥៣០.២២៣  ១២,២៥០០%   ៥២.៥៣០.២២៣   ៥២.៥៣០.២២៣  ១២,២៥០០% 
Triodos Microfinance Fund  ១០.៩៣៨.៣៣៩   ១០.៩៣៨.៣៣៩  ២,៥៥០៨%   ១០.៩៣៨.៣៣៩   ១០.៩៣៨.៣៣៩  ២,៥៥០៨% 
Triodos Fair Share Fund  ៩.៣៥៤.១៥៧   ៩.៣៥៤.១៥៧  ២,១៨១៤%   ៩.៣៥៤.១៥៧   ៩.៣៥៤.១៥៧  ២,១៨១៤% 
Triodos Sustainable Finance Foundation  ៦.៥០៨.៦៣៦   ៦.៥០៨.៦៣៦  ១,៥១៧៨%   ៦.៥០៨.៦៣៦   ៦.៥០៨.៦៣៦  ១,៥១៧៨% 
  ៤២៨.៨១៨.១៥៤   ៤២៨.៨១៨.១៥៤  ១០០%   ៤២៨.៨១៨.១៥៤   ៤២៨.៨១៨.១៥៤  ១០០% 
            
សមមូលនឹងពន់េរៀល (កំណត់សមគ ល់ ៤)    ១.៧៤៥.២៨៩.៨៨៨       ១.៧៤៧.៤៣៣.៩៧៩   
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២១. ទុនប្រមុង 

 
សមព័នធធនគរ 

ទុនប្រមុងទេូទ  ទុនប្រមុងបទបបញញត្តិ 
 

លេម្អងពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ   
្របតិបត្តិករជមួយករ្របក់ 
ែដលមនិ ច្រគប់្រគងបន  ទុនប្រមុង េផ ងៗ   សរបុ 

 ដុ ្ល រ េមរកិ 
 

ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ 
 

ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ 
 

ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ 
 

ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល ់៤)    (កំណត់សមគ ល់ ៤)    (កំណត់សមគ ល់ ៤)    (កំណត់សមគ ល់ ៤)  (កំណត់សមគ ល់ ៤)    (កំណត់សមគ ល់ ៤) 

                      
នៃថងទ ី១ ែខ មក  ឆន  ំ២០២០ ៣៩៨.៣៧៣.៧៦៧  ១.៦២៣.៣៧៣.០៩៩  ៣៨.៦៣០.៥៧៨  ១៥៧.៤១៩.៦០៦  (២២.២៥៥.៦១៩)  (៩០.៦៩១.៦៤៧)  -  -  ១៧.៩៨៤.២០៨  ៤១៤.៧៤៨.៧២៦  ១.៧០៨.០៨៥.២៦៦ 
លទធផលលម្អតិេផ ងៗ ៖                      
                      
លទធផលលម្អិតេផ ងៗ -លេម្អ ង   
ពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ -  - 

 
-  -  -  -  -  -  (៣៦៣.៨៧៥)  -  (៣៦៣.៨៧៥) 

លទធផលលម្អតិេផ ងៗ ស្រមប់ ករយិបរេិចឆទសរបុ -  -  -  -  -  -  -  -  (៣៦៣.៨៧៥)  -  (៣៦៣.៨៧៥) 
                      
្របតិបត្តិករជមួយភគហ៊ុនិក៖                      
ករេផទរពី្របក់ចំេណញរក ទុកេទ 

ជទុនប្រមុងទូេទ ៨៥.៩៨៣.២២០  ៣៥០.០៣៧.៦៨៩ 
 

-  -  -  -  -  -  -  ៨៥.៩៨៣.២២០  ៣៥០.០៣៧.៦៨៩ 
ករេផទរពី្របក់ចំេណញរក ទុក              

េទជទុនប្រមុង មបទញញត្តិ  -  - 
 

២.២១៩.៣២០  ៩.០៣២.៦៣២  -  -  -  -  -  ២.២១៩.៣២០  ៩.០៣២.៦៣២ 
ករទិញយកអបបភគភគកមមែដលមនកនុង AMM -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ - ្រកុមហ៊ុន 
បុ្រតមព័នធបរេទស -  - 

 
-  -  ៧២៦.៣៤៦  ២.៩៥៦.២២៨  -  -  -  ៧២៦.៣៤៦  ២.៩៥៦.២២៨ 

លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ -  (២.០៧៧.៨៥៤)  -  (១៩៣.១៥២)  -  ១១១.២៧៨  -  -  (៦៩៩.២៦៧)  -  (២.៨៥៨.៩៩៥) 
្របតិបត្តិករជមួយភគហ៊ុនកិសរបុ ៨៥.៩៨៣.២២០  ៣៤៧.៩៥៩.៨៣៥  ២.២១៩.៣២០  ៨.៨៣៩.៤៨០  ៧២៦.៣៤៦  ៣.០៦៧.៥០៦  -  -  (៦៩៩.២៦៧)  ៨៨.៩២៨.៨៨៦  ៣៥៩.១៦៧.៥៥៤ 
នៃថងទ ី៣១ ែខ មីន ឆន  ំ២០២០ ៤៨៤.៣៥៦.៩៨៧  ១.៩៧១.៣៣២.៩៣៤  ៤០.៨៤៩.៨៩៨  ១៦៦.២៥៩.០៨៦  (២១.៥២៩.២៧៣)  (៨៧.៦២៤.១៤១)  -  -  ១៦.៩២១.០៦៦  ៥០៣.៦៧៧.៦១២  ២.០៦៦.៨៨៨.៩៤៥ 
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២១. ទុនប្រមុង (ត) 
 

សមព័នធធនគរ 

ទុនប្រមុងទេូទ  ទុនប្រមុងបទបបញញត្តិ 
 

លេម្អងពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ   
្របតិបត្តិករជមួយករ្របក់ 
ែដលមនិ ច្រគប់្រគងបន  ទុនប្រមុង េផ ងៗ   សរបុ 

 ដុ ្ល រ េមរកិ 
 

ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ 
 

ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ 
 

ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ 
 

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

                      
នៃថងទ ី១ ែខ មក  ឆន  ំ២០១៩  ៣៤៨.១៦២.៨០៧   ១.៣៩៨.៩១៨.១៥៥   ៥១.០៣៦.៥៦៩   ២០៥.០៦៤.៩៣៤   (៧.១២១.៧៤៦)   (២៨.៦១៥.១៧៥)   (១៤.២៧៩.៣៤៤)   (៥៧.៣៧៤.៤០៤)   ១១.២៣៣.៣៩៣   ៣៧៧.៧៩៨.២៨៦   ១.៥២៩.២២៦.៩០៣ 
                      
លទធផលលម្អតិេផ ងៗ ៖                  

(មិនបនេធ្វើករ 
្រតួតពិនិតយ)        

 
             

លទធផលលម្អិតេផ ងៗ -លេម្អ ង      
ពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ  -      -    -  

 
 -   -    -    -    ២៤៦.៦០៥   -    ២៤៦.៦០៥ 

លទធផលលម្អតិេផ ងៗ ស្រមប់ ករយិបរេិចឆទសរបុ  -    -    -    -    -   -    -    -    ២៤៦.៦០៥   -    ២៤៦.៦០៥ 
                      
្របតិបត្តិករជមួយភគហ៊ុនិក៖ (មិនបន

េធ្វើករ្រតួតពិនិតយ)        
 

             
ករេផទរពី្របក់ចំេណញរក ទុកេទ 

ជទុនប្រមុងទូេទ  ២.៨០២.៣៧៦    ១១.៤០៨.៤៧៣   -    -  
 

 -   -    -    -    -    ២.៨០២.៣៧៦    ១១.៤០៨.៤៧៣ 
ករេផទរពី្របក់ចំេណញរក ទុកេទ        

ជទុនប្រមុង ម បទបបញញត្តិ   -    -    ១.៧៩៨.៩៣៣   ៧.២២២.៧១៦ 
 

 -   -    -    -    -    ១.៧៩៨.៩៣៣   ៧.២២២.៧១៦ 
ករទិញយកអបបភគភគកមមែដលមនកនុង AMM  -    -    -    -    -   -    ១៤.២៧៩.៣៤៤   ៥៧.៣៣១.៥៦៦   -    ១៤.២៧៩.៣៤៤   ៥៧.៣៣១.៥៦៦ 
លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ - ្រកុមហ៊ុន                    

បុ្រតសមព័នធបរេទស  -    -    -    -  
 

 (១៤.២២៨.៨៣៤)   (៥៧.១២៨.៧៦៩)   -    -    -    (១៤.២២៨.៨៣៤)   (៥៧.១២៨.៧៦៩) 
លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ  -    (១.២០១.៤២១)   -    (១៥៣.១០៨)   -   ២១.៣៦៥   -    ៤២.៨៣៨   ១៥៦.៩៣៣   -    (១.១៣៣.៣៩៣) 
្របតិបត្តិករជមួយភគហ៊ុនកិសរបុ  ២.៨០២.៣៧៦    ១០.២០៧.០៥២   ១.៧៩៨.៩៣៣   ៧.០៦៩.៦០៨   (១៤.២២៨.៨៣៤)   (៥៧.១០៧.៤០៤)   ១៤.២៧៩.៣៤៤   ៥៧.៣៧៤.៤០៤   ១៥៦.៩៣៣   ៤.៦៥១.៨១៩   ១៧.៧០០.៥៩៣ 
នៃថងទ ី៣១ ែខ មីន ឆន  ំ២០១៩                      

(មិនបនេធ្វើករ្រតួតពិនិតយ)  ៣៥០.៩៦៥.១៨៣   ១.៤០៩.១២៥.២០៧   ៥២.៨៣៥.៥០២   ២១២.១៣៤.៥៤២ 
 

 (២១.៣៥០.៥៨០)   (៨៥.៧២២.៥៧៩)   -    -    ១១.៦៣៦.៩៣១   ៣៨២.៤៥០.១០៥   ១.៥៤៧.១៧៤.១០១ 
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២១. ទុនប្រមុង (ត) 
 ធនគរ 
 ទុនប្រមងុទូេទ  ទុនប្រមងុបទបបញញត្តិ  ទុនប្រមងុេផ ង  ៗ  សរបុ 

 ដុ ្ល រ េមរកិ 
 

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

              
នៃថងទី ១ ែខ មក  ឆន  ំ២០២០  ៣៨៨.៤៦៤.៣២៤   ១.៥៨២.៩៩២.១២០   ៣៧.២៤៥.២៨៨   ១៥១.៧៧៤.៥៤៩   ១៧.៦០១.៩៨៧   ៤២៥.៧០៩.៦១២   ១.៧៥២.៣៦៨.៦៥៦ 
លទធផលលម្អិតេផ ង ៖ៗ              
លទធផលលម្អិតេផ ង -ៗលេម្អ ងពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ  -    -    -    -    (៣៥១.១៩៩)   -    (៣៥១.១៩៩) 
លទធផលលម្អិតេផ ងៗស្រមប់ករយិបរេិចឆទសរបុ  -    -    -    -    (៣៥១.១៩៩)   -    (៣៥១.១៩៩) 

             
្របតិបត្តិករជមួយភគហ៊ុនិក៖              
ករេផទរពី្របក់ចំេណញរក ទុកេទជទុនប្រមុងទូេទ  ៨២.៦១២.៣៦០   ៣៣៦.៣១៤.៩១៨   -    -    -    ៨២.៦១២.៣៦០   ៣៣៦.៣១៤.៩១៨ 
ករេផទរពី្របក់ចំេណញរក ទុកេទជទុនប្រមុង ម បទបបញញត្តិ   -    -    ២.៤១៩.៥៨២   ៩.៨៤៧.៦៩៩   -    ២.៤១៩.៥៨២   ៩.៨៤៧.៦៩៩ 
លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ  -    (២.០២៤.៩៣៤)   -    (១៨៦.២២៧)   (៧០២.៦៣៨)   -    (២.៩១៣.៧៩៩) 
្របតិបត្តិករជមួយភគហ៊ុនកិសរបុ  ៨២.៦១២.៣៦០   ៣៣៤.២៨៩.៩៨៤   ២.៤១៩.៥៨២   ៩.៦៦១.៤៧២   (៧០២.៦៣៨)   ៨៥.០៣១.៩៤២   ៣៤៣.២៤៨.៨១៨ 
នៃថងទី ៣១ ែខ មីន ឆន  ំ២០២០  ៤៧១.០៧៦.៦៨៤   ១.៩១៧.២៨២.១០៤   ៣៩.៦៦៤.៨៧០   ១៦១.៤៣៦.០២១   ១៦.៥៤៨.១៥០   ៥១០.៧៤១.៥៥៤   ២.០៩៥.២៦៦.២៧៥ 
              
នៃថងទី ១ ែខ មក  ឆន  ំ២០១៩  ៣៣៩.៨១៣.៧២៧   ១.៣៦៥.៣៧១.៥៥៤   ៤៩.៩១៧.១៩៦   ២០០.៥៦៧.២៩៤   ១១.០២១.៣៤០   ៣៨៩.៧៣០.៩២៣   ១.៥៧៦.៩៦០.១៨៨ 
លទធផលលម្អិតេផ ង ៖ៗ              
លទធផលលម្អិតេផ ង -ៗលេម្អ ងពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ  -    -    -    -    ២៥១.១៥៤   -    ២៥១.១៥៤ 
លទធផលលម្អិតេផ ងៗស្រមប់ករយិបរេិចឆទសរបុ  -    -    -    -    ២៥១.១៥៤   -    ២៥១.១៥៤ 
              
្របតិបត្តិករជមួយភគហ៊ុនិក៖ (មិនបនេធ្វើករ្រតួតពិនតិយ)              
ករេផទរពី្របក់ចំេណញរក ទុកេទជទុនប្រមុងទូេទ  ២.៤៣៣.៣២០    ៩.៩០៦.០៤៦   -    -    -    ២.៤៣៣.៣២០   ៩.៩០៦.០៤៦ 
ករេផទរពី្របក់ចំេណញរក ទុកេទជទុនប្រមុង ម បទបបញញត្តិ   -    -    ២.១៥០.៦៧៤   ៨.៦៣៤.៩៥៦   -    ២.១៥០.៦៧៤   ៨.៦៣៤.៩៥៦ 
លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ  -    (១.១៥៥.៧០៦)   -    (១៤៩.៧៥២)   ១៣៦.២៦៤   -    (១.១៦៩.១៩៤) 
្របតិបត្តិករជមួយភគហ៊ុនកិសរបុ  ២.៤៣៣.៣២០    ៨.៧៥០.៣៤០   ២.១៥០.៦៧៤   ៨.៤៨៥.២០៤   ១៣៦.២៦៤   ៤.៥៨៣.៩៩៤   ១៧.៣៧១.៨០៨ 
នៃថងទី ៣១ ែខ មីន ឆន  ំ២០១៩(មិនបនេធ្វើករ្រតួតពិនតិយ)  ៣៤២.២៤៧.០៤៧   ១.៣៧៤.១២១.៨៩៤   ៥២.០៦៧.៨៧០   ២០៩.០៥២.៤៩៨   ១១.៤០៨.៧៥៨   ៣៩៤.៣១៤.៩១៧   ១.៥៩៤.៥៨៣.១៥០ 

 



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី
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២២. ចំណូលករ្របក់្រតូវបនគណនេ យេ្របើវិធី ្រស្តករ្របក់្របសទិធភព 

 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 ស្រមបដ់ំ ចក់រយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម  ស្រមបដ់ំ ចក់រយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម 
 ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

 
  

(មិនបនេធ្វើករ 
្រតួតពិនិតយ)    

(មិនបនេធ្វើករ 
្រតួតពិនិតយ) 

 
  

(មិនបនេធ្វើករ 
 ្រតួតពិនិតយ)    

(មិនបនេធ្វើករ 
្រតួតពិនិតយ) 

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

ឥណទន និងបុេរ្របទន៖                
- ចំណូលករ្របក់ ១២៦.៣៨៧.៦៦៤  ១១៥.៧៧៨.៥០១  ៥១៣.៥១៣.០៧៩  ៤៦២.៩៩៨.២២៥  ១១៧.៥៥៥.៣០៧  ១០៨.៨១១.៥៦០  ៤៧៧.៦២៧.២១២  ៤៣៥.១៣៧.៤២៨ 
- ករវនិិេយគហិរញញវតថុ ៩៥៥.៤០៥  ១.១៧៥.៣៦២  ៣.៨៨១.៨១១  ៤.៧០០.២៧៣  ៩៥៥.៤០៥  ១.១៦៩.៨០៤  ៣.៨៨១.៨១១  ៤.៦៧៨.០៤៦ 
                
្របក់បេញញើរបស់ធនគរេផ ងៗ ៖                
- ធនគរេនេ្រក្របេទសកមពុជ ២៧៥.៩៣៨  ៣៨០.១៤៤  ១.១២១.១៣៦  ១.៥២០.១៩៦  ២៧៥.៩៣៨  ៣៩៣.៩៩៦  ១.១២១.១៣៧  ១.៥៧៥.៥៩១ 
- ធនគរេនខងកនុង្របេទសកមពុជ ១៤៨.១៥៩  ៣១៧  ៦០១.៩៦៩  ១.២៦៨  ១៤១.២៦៨  -  ៥៧៣.៩៧១  - 

 ១២៧.៧៦៧.១៦៦  ១១៧.៣៣៤.៣២៤  ៥១៩.១១៧.៩៩៥  ៤៦៩.២១៩.៩៦២  ១១៨.៩២៧.៩១៨  ១១០.៣៧៥.៣៦០  ៤៨៣.២០៤.១៣១  ៤៤១.៣៩១.០៦៥ 
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២៣. ចំ យករ្របក់  
 

 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 ស្រមបដ់ំ ចក់រយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម ស្រមបដ់ំ ចក់រយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម 
 ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  

ៃថងទី៣១ ែខមីន  
ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩  
ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  
ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩  
ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  
ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩ 
 

  
(មិនបនេធ្វើករ 

្រតួតពិនិតយ)    
(មិនបនេធ្វើករ 

្រតួតពិនិតយ) 
 

  
(មិនបនេធ្វើករ 

 ្រតួតពិនិតយ)    
(មិនបនេធ្វើករ 

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

្របក់បេញញើរបស់ធនគរេផ ងៗ  និង ថ ប័នហិរញញវតថុេផ ងៗ                 

្របក់បេញញើសន ំមនកលកំណត់ ១.៩៦២.៩៩៧  ១.៦៤៨.៤៣៩  ៧.៩៧៥.៦៥៧  ៦.៥៩២.១០៨  ១.៧២១.៨៨១  ១.៥៩៥.១០៣  ៦.៩៩៦.០០៣  ៦.៣៧៨.៨១៧ 
្របក់បេញញើសន ំ ៨.២៤៨  ៨.០៩៤  ៣៣.៥១២  ៣២.៣៦៨  ៥.៤៩៣  ៥.៦៤២  ២២.៣១៨  ២២.៥៦២ 
                

្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន                
្របក់បេញញើសន ំមនកលកំណត់ ២១.៤៩៤.៤៧៤  ១៩.១៧២.៥០៥  ៨៧.៣៣២.០៤៨  ៧៦.៦៧០.៨៤៧  ២០.៥៣២.៣៥១  ១៨.៤១០.៧០០  ៨៣.៤២២.៩៤២  ៧៣.៦២៤.៣៨៩ 
្របក់បេញញើសន ំ ១.៤៩៣.៥៨៤  ១.៤០៩.៣៩៦  ៦.០៦៨.៤៣២  ៥.៦៣៦.១៧៥  ១.១៧៩.៨២៩  ១.១៩០.២១៣  ៤.៧៩៣.៦៤៥  ៤.៧៥៩.៦៦២ 
គណនីចរន្ត ១៤.១១១  ១២.១៥៣  ៥៧.៣៣៣  ៤៨.៦០០  ១៤.១១១  ១២.១៥៣  ៥៧.៣៣៣  ៤៨.៦០០ 
                

បំណុលបនទ ប់បន ំ ២.៦១០.៣៤២  ១.៥៤១.៣២៩  ១០.៦០៥.៨២០  ៦.១៦៣.៧៧៥  ២.៦១០.៣៤២  ១.៥៤១.៣២៩  ១០.៦០៥.៨២០  ៦.១៦៣.៧៧៥ 
្របក់កមចី ៩.៥៩៨.៨៤៩  ១៣.០៣៤.៨៧២  ៣៩.០០០.១២៣  ៥២.១២៦.៤៥៣  ៨.៣៣២.០១៤  ១២.០០២.៨៧១  ៣៣.៨៥២.៩៧៣  ៤៧.៩៩៩.៤៨១ 
ចំ យករ្របក់េលើភតិសនយ  ៥៤៣.៨៨០  ៤៩៤.៦៤១  ២.២០៩.៧៨៤  ១.៩៧៨.០៦៩  ៤៨៣.៥២២  ៤៤០.៨២៧  ១.៩៦៤.៥៤៩  ១.៧៦២.៨៦៧ 
 ៣៧.៧២៦.៤៨៥  ៣៧.៣២១.៤២៩  ១៥៣.២៨២.៧០៩  ១៤៩.២៤៨.៣៩៥  ៣៤.៨៧៩.៥៤៣  ៣៥.១៩៨.៨៣៨  ១៤១.៧១៥.៥៨៣  ១៤០.៧៦០.១៥៣ 
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២៤.  ចំណូលកៃ្រម និង េជើង  
 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 ស្រមបដ់ំ ចក់រយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម  ស្រមបដ់ំ ចក់រយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម 
 ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  
ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩  
ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  
ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩  ៃថងទី៣១ ែខមីន  
ឆន ំ២០២០  

ៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  

ៃថងទី៣១ ែខមីន  
ឆន ំ២០២០  

ៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

 
  

(មិនបនេធ្វើករ 
្រតួតពិនិតយ)    

(មិនបនេធ្វើករ 
្រតួតពិនិតយ) 

 
  

(មិនបនេធ្វើករ 
 ្រតួតពិនិតយ)    

(មិនបនេធ្វើករ 
្រតួតពិនិតយ) 

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

                
កៃ្រមេជើង  ៤.១៧៨.៧០០  ៤.៦២៧.២០៨  ១៦.៩៧៨.០៥៨  ១៨.៥០៤.២០៥  ៤.១១៨.២៨២  ៤.៥៧២.៣០០  ១៦.៧៣២.៥៨០  ១៨.២៨៤.៦២៨ 
កៃ្រមេជើង  បនពីភន ក់ងរធន

៉ប់រង ១.៤៤៨.៧២៤  ២.០៤៦.៦៤៤  ៥.៨៨៦.១៦៦  ៨.១៨៤.៥២៩  ១.៣៧៣.៩៦៥  ២.០២៤.៩៨៨  ៥.៥៨២.៤២០  ៨.០៩៧.៩២៧ 
កៃ្រមពីម៉សុីនេអធីអឹម ១.៦៥៧.៦៤០  ១.៧៨៦.៨៩៥  ៦.៧៣៤.៩៩១  ៧.១៤៥.៧៩៣  ១.៦៣៧.១០៩  ១.៧៥៧.៩៧៦  ៦.៦៥១.៥៧៤  ៧.០៣០.១៤៦ 
កៃ្រមពីករសងឥណទនមុនកលកំណត់ ១.៧៥៤.៥៩៨  ១.៤៣៥.៦៧១  ៧.១២៨.៩៣២  ៥.៧៤១.២៤៨  ១.៤៥៣.១២៩  ១.១៦៨.៨៦៤  ៥.៩០៤.០៦៣  ៤.៦៧៤.២៨៧ 
កៃ្រមពីេស ្របក់បេញញើ ១.០៣៣.៣២៨  ៩៥៧.១០៦  ៤.១៩៨.៤១២  ៣.៨២៧.៤៦៧  ១.០២៧.២៥៦  ៩៥២.៧០៩  ៤.១៧៣.៧៤១  ៣.៨០៩.៨៨៣ 
កៃ្រមពីករធន ៣៥៣.៤៩៧  ១៤១.៧៦០  ១.៤៣៦.២៥៨  ៥៦៦.៨៩៨  ៣៥៣.៤៩៧  ១៤១.៤៧១  ១.៤៣៦.២៥៨  ៥៦៥.៧៤៣ 
កៃ្រមពីបណ្តុ ះប ្ត ល ៣៦៣.៧២៦  ២៧៩.១១៥  ១.៤៧៧.៨១៩  ១.១១៦.១៨១  ៦.៤១១  ៦.៣៨៩  ២៦.០៤៨  ២៥.៥៥០ 
កៃ្រមេផ ង  ៗ ១.៧៣៧.២៩៤  ១.៥៥៧.៨០១  ៧.០៥៨.៦២៥  ៦.២២៩.៦៤៧  ១.៧២១.៣៣៧  ១.៥៣៩.៧០៧  ៦.៩៩៣.៧៩២  ៦.១៥៧.២៨៨ 
 ១២.៥២៧.៥០៧  ១២.៨៣២.២០០  ៥០.៨៩៩.២៦១  ៥១.៣១៥.៩៦៨  ១១.៦៩០.៩៨៦  ១២.១៦៤.៤០៤  ៤៧.៥០០.៤៧៦  ៤៨.៦៤៥.៤៥២ 

               
មនកៃ្រមេជើង ពីករទូទត់ ច់្របក់ចំនួន ៩៩៦.៧០០ េរៀល (សមមូលនិង ២៤៥ ដុ ្ល រ េមរកិ) និង ១.៣៥៣ ដុ ្ល េមរកិ ស្រមប់្របតិបត្តិកររបស់ភន ក់ងរទូទត់ ច់្របក់ពក់ព័នធនឹងមូលប្រត។ 
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២៥. ចំ យទូេទ និងរដ្ឋបល 
 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម  ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម 
 ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

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

                
្របក់េបៀវត រ ៍និង ្របក់ឈនួល  ២៥.០៧៧.៥៨២    ២៣.៩៣១.៦២៥    ១០១.៨៩០.២១៦    ៩៥.៧០២.៥៦៨    ២២.៨៥៧.១៩២    ២១.៧៦៩.៣០០    ៩២.៨៦៨.៧៧១    ៨៧.០៥៥.៤៣១  
្របក់រង្វ ន់ និង ្របក់េលើកទឹកចិត្ត  ៩.៨២៤.៣៧២    ៩.០៩៨.៦២៨    ៣៩.៩១៦.៤២៣    ៣៦.៣៨៥.៤១៣    ៨.៨៤៧.៤១៨    ៨.៤៨៥.៧៨១    ៣៥.៩៤៧.០៥៩    ៣៣.៩៣៤.៦៣៨  
វភិគទនកនុងមូលនិធិេ ធននិវត្តន៍  ៥៦.៣០០    ៥៨.២១៧    ២២៨.៧៤៧    ២៣២.៨១០    -    -    -    -  
អតថ្របេយជន៍និេយជិតេផ ងៗ   ២.១៥៤.៨២៥    ៤៥៥.១៤០    ៨.៧៥៥.០៥៤    ១.៨២០.១០៥    ២.៦៤៥.៤៧៧    ៦៤៩.០៩១    ១០.៧៤៨.៥៧៣    ២.៥៩៥.៧១៥  
ចំ យអតថ្របេយជន៍្របក់បំ ច់អតីតភពករងរ  ២.១១៧.៥៥៩    ៧៣.៣៤៩    ៨.៦០៣.៦៤២    ២៩៣.៣២៣    ២.០៩២.៤៧២    ៦០.២០៥    ៨.៥០១.៧១៤    ២៤០.៧៦០  
ចំ យអតថ្របេយជន៍េពលចូលនិវត្ត  ១.៥១១.១៦១    ១.៤៦៧.៨២២    ៦.១៣៩.៨៤៧    ៥.៨៦៩.៨២០    ១.៤៤២.១៥២    ១.៣០៨.៥២៨    ៥.៨៥៩.៤៦៤    ៥.២៣២.៨០៣  
ចំ យេលើចបប់ឈប់ស្រមក្របចំឆន ំ  ៤០៩.១៦៩    ៣៧២.៤០៥    ១.៦៦២.៤៥៤    ១.៤៨៩.២៤៨    ៣៩៧.៩២១    ៣៦២.៣១៥    ១.៦១៦.៧៥៣    ១.៤៤៨.៨៩៨  
ករចំ យេលើអតថ្របេយជន៍អភិវឌ ន៍វជិជ ជីវៈ្រគប់្រគង  ៣៣៩.៧២០    ៣៥២.១៨២    ១.៣៨០.២៨២    ១.៤០៨.៣៧៦    ៣៣៩.៧២០    ៣៥២.១៨២    ១.៣៨០.២៨២    ១.៤០៨.៣៧៦  
កររលំស់េលើសិទធិេ្របើ្របស់្រទពយសមម  ២.៦២៤.៤៣០    ២.៦៥០.២៤៧    ១០.៦៦៣.០៥៩    ១០.៥៩៨.៣៣៨    ២.៤១៤.០៣៤    ២.៤៥២.៨៤៨    ៩.៨០៨.២២០    ៩.៨០៨.៩៣៩  
ចំ យរលំស់េលើ្រទពយនិងបរកិខ រ  ៥.២៨២.៩៦០    ៥.៣៩៥.៨៧៧    ២១.៤៦៤.៦៦៦    ២១.៥៧៨.១១២    ៤.៧៣៧.៧០០    ៤.៨៨១.៣០៤    ១៩.២៤៩.២៧៥    ១៩.៥២០.៣៣៥  
ចំ យេលើករជួល  ១៥.៦៦៨    ១៧៩.៨៧១    ៦៣.៦៥៩    ៧១៩.៣០៤    ១៥.១៣២    ៩០.៧៩៧    ៦១.៤៨១    ៣៦៣.០៩៧  
ចំ យជួសជុល និង ែថទំ  ២.៨៦១.៩១៥    ២.៥៨៣.០១៦    ១១.៦២៧.៩៦១    ១០.៣២៩.៤៨១    ២.៧៣៦.៤៨៩    ២.៤១០.៩១៨    ១១.១១៨.៣៥៥    ៩.៦៤១.២៦១  
ចំ យទឹកេភ្លើង  ១.២៥៩.២៦៣    ១.៣០០.៧០៦    ៥.១១៦.៣៨៦    ៥.២០១.៥២៣    ១.១៥៨.១២០    ១.១៨៣.៩៦៨    ៤.៧០៥.៤៤២    ៤.៧៣៤.៦៨៨  
ចំ យរលំស់េលើ្រទពយសកមមអរបូី  ៨០៤.៨៦៩    ៩១៤.៦១៥    ៣.២៧០.១៨៣    ៣.៦៥៧.៥៤៥    ៧១៩.២០៣    ៨២២.៥១៥    ២.៩២២.១២២    ៣.២៨៩.២៣៧  
ចំ យទំនក់ទំនង  ១.០៩៨.៨៧៣    ១.១១៥.៧៥៧    ៤.៤៦៤.៧២១    ៤.៤៦១.៩១២    ៨៧១.៩៥២    ៩៣៣.៨៩៩    ៣.៥៤២.៧៤១    ៣.៧៣៤.៦៦២  
ចំ យបរកិខ រករយិល័យ  ៧២៦.០៨៦    ៦៥១.៥១០    ២.៩៥០.០៨៧    ២.៦០៥.៣៨៨    ៦០២.៤៣៥    ៥៦៤.៣២៧    ២.៤៤៧.៦៩៣    ២.២៥៦.៧៤៤  
ចំ យេ្រគងសង្ហ រមិ និង បរកិខ របំពក់  ៦៩០.៥៩៤    ៥៨០.៥៣០    ២.៨០៥.៨៨៣    ២.៣២១.៥៣៩    ៦២០.៩៦២    ៥១៣.៦៩១    ២.៥២២.៩៦៩    ២.០៥៤.២៥០  
ចំ យករេធ្វើដំេណើ រ  ៦១៧.០៤០    ៥៣៥.០៣៣    ២.៥០៧.០៣៤    ២.១៣៩.៥៩៧    ៥១៥.២៩២    ៤៣៣.១៥៦    ២.០៩៣.៦៣១    ១.៧៣២.១៩១  
ចំ យកៃ្រម ជញ ប័ណ្ណ  ២៩៣.៣៣២    ២៧៩.៩០៥    ១.១៩១.៨០៨    ១.១១៩.៣៤០    ២៨២.៦៦០    ២៧៤.៣៨៥    ១.១៤៨.៤៤៨    ១.០៩៧.២៦៦  
ចំ យែផនកចបប់ និង កៃ្រមវជិជ ជីវៈ  ៣០៣.១៥៣    ៥៦៥.៤១៩    ១.២៣១.៧១១    ២.២៦១.១១១    ២០៨.៤៦៩    ៤០៦.៣៣៧    ៨៤៧.០១០    ១.៦២៤.៩៤២  
ចំ យទីផ រ  ៤៩៥.៨១៥    ២៤៩.៧៣៥    ២.០១៤.៤៩៦    ៩៩៨.៦៩០    ៤៤៨.៨៤៤    ២០៧.៥០១    ១.៨២៣.៦៥៣    ៨២៩.៧៩៦  
ចំ យេផ ងៗ   ២.៥២៦.៧០២    ២.២៩៣.៤៨៦    ១០.២៦៥.៩៩០    ៩.១៧១.៦៥២    ២.០១២.១៣១    ២.០៥៦.២៨០    ៨.១៧៥.២៨៨    ៨.២២៣.០៦៤  
  ៦១.០៩១.៣៨៨    ៥៥.១០៥.០៧៥    ២៤៨.២១៤.៣០៩    ២២០.៣៦៥.១៩៥    ៥៥.៩៦៥.៧៧៥    ៥០.២១៩.៣២៨    ២២៧.៣៨៨.៩៤៤    ២០០.៨២៧.០៩៣  



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី
កណំត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខមនី ឆន ២ំ០២០ 
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២៥. ចំ យទូេទ និងរដ្ឋបល (ត) 

ចំ យ្របក់េបៀវត រ ៍និង ្របក់ឈនួលចំនួន ៨.២៩២ ដុ ្ល រ េមរកិ ្រតូវបនទូទត់ឲយនិេយជិកស្រមប់្របតិបត្តិកររបស់ភន ក់ងរទូទត់ ច់្របក់ពក់ព័នធនឹងមូលប្រត។ 

មនករចំ យស្រមប់្របតិបត្តិកររបស់ភន ក់ងរទូទត់ ច់្របក់ពក់ព័នធនឹងមូលប្រត ទក់ទិននឹងករជួសជុល និង ករែថទំ កនុងទឹក្របក់ចំនួន ២.៤៣០ ដុ ្ល រ េមរកិ សមភ រផគត់ផគង់
ករយិល័យចំនួន ៥៤ ដុ ្ល រ េមរកិ េ្រគ ងសង្ហ រមិ និង បរកិខ របំពក់ចំនួន ៩៩ ដុ ្ល រ េមរកិ និង កៃ្រមសមជិកភពចំនួន ៣.១៧៤ ដុ ្ល រ េមរកិ (១២.៩១៦.៦៦៧ េរៀល)។ 

២៦. ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 

(ក) បំណុលពនធេលើ្របក់ចំេណញស្រមប់ករយិបរេិចឆទ 
 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម  ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម 
 ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ២ំ០២០  ៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

 
  

(មិនបនេធ្វើករ 
្រតួតពិនិតយ)    

(មិនបនេធ្វើករ 
្រតួតពិនិតយ) 

 
  

(មិនបនេធ្វើករ 
្រតួតពិនិតយ)    

(មិនបនេធ្វើករ 
្រតួតពិនិតយ) 

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

                
នៃថងទី១ ែខមក  ៣០.២៩៤.៣២៩  ១៣.៨១០.៩៩៧  ១២៤.១២១.៦៦០  ៥៥.៤៩២.៥៨៦  ២៩.១៧៥.៥៦០  ១២.៩០១.៩៨៣  ១១៨.៨៩០.៤០៧  ៥១.៨៤០.១៦៨ 
ចំ យពនធេលើ្របក់ចំេណញ ៩.៧២៣.៨៨០  ៩.០៣៤.៩៣៥  ៣៩.៥០៨.១២៤  ៣៦.១៣០.៧០៥  ៩.០៣៧.១៣១  ៨.៥៣៥.៤០៩  ៣៦.៧១៧.៨៦៣  ៣៤.១៣៣.១០១ 
ពនធេលើ្របក់ចំេណញបនបង់ (៣០.៣៦៦.១៤១)  (១៣.៦១៦.៧៥៦)  (១២៣.៣៧៧.៦៣១)  (៥៤.៤៥៣.៤០៧)  (២៩.៩៤៧.៤២៧)  (១៣.១៤១.៧៨៤)  (១២១.៦៧៦.៣៩៦)  (៥២.៥៥៣.៩៩៤) 
លេម្អ ងពីករប្តូររូបិយប័ណ្ណ (១៣២.១៩២)  (២៦.៥២៧)  (៥៣៧.០៩៦)  (១០៦.០៨១)  -  -  -  - 
លេម្អ ងពីអ្រ ប្តូរ្របក់ -  -  (៩៦៩.១៦២)  (១១៥.១៦៧)  -  -  (២៩២.២៥០)  (១១២.៤០៩) 
ៃថងទី ៣១ ែខ មីន ៩.៥១៩.៨៧៦  ៩.២០២.៦៤៩  ៣៨.៧៤៥.៨៩៥  ៣៦.៩៤៨.៦៣៦  ៨.២៦៥.២៦៤  ៨.២៩៥.៦០៨  ៣៣.៦៣៩.៦២៤  ៣៣.៣០៦.៨៦៦ 



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី
កណំត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខមនី ឆន ២ំ០២០ 
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២៦. ពនធេលើ្របក់ចំេណញ (ត) 

(ខ)  ចំ យពនធេលើ្របក់ចំេណញ 
 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 ស្រមបដ់ំ ចក់រយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម  ស្រមបដ់ំ ចក់រយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម 
 ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  
ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩  
ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  
ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩  
ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  
ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩  
ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  
ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩ 
 

  
(មិនបនេធ្វើករ 

្រតួតពិនិតយ)    
(មិនបនេធ្វើករ 

្រតួតពិនិតយ) 
 

  
(មិនបនេធ្វើករ 

 ្រតួតពិនិតយ)    
(មិនបនេធ្វើករ 

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

                
ពនធេលើ្របក់ចំេណញ្របចំឆន ំ ៩.៧២៣.៨៨០  ៩.០៣៤.៩៣៥  ៣៩.៥០៨.១២៤  ៣៦.១៣០.៧០៥  ៩.០៣៧.១៣១  ៨.៥៣៥.៤០៩  ៣៦.៧១៧.៨៦៣  ៣៤.១៣៣.១០១ 
ចំ យពនធពនយរ/(អតថ្របេយជន៍) (៧៧៤.៤០៣)  ១០១.៤១៦  (៣.១៤៦.៤០០)  ៤០៥.៥៦៣  (៧៥១.៤៨១)  ២១.៥៥៨  (៣.០៥៣.២៦៧)  ៨៦.២១១ 
 ៨.៩៤៩.៤៧៧  ៩.១៣៦.៣៥១  ៣៦.៣៦១.៧២៤  ៣៦.៥៣៦.២៦៨  ៨.២៨៥.៦៥០  ៨.៥៥៦.៩៦៧  ៣៣.៦៦៤.៥៩៦  ៣៤.២១៩.៣១២ 

 
  



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី
កណំត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខមនី ឆន ២ំ០២០ 
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២៦. ពនធេលើ្របក់ចំេណញ (ត) 

(គ) ករេផទ ងផទ ត់រ ងចំ យពនធេលើ្របក់ចំេណញ និង ចំេណញគណេនយយ 
 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម  ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម 
 ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  
ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩  
ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  
ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩  
ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  
ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩  
ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  
ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩ 
 

  
(មិនបនេធ្វើករ 

្រតួតពិនិតយ)    
(មិនបនេធ្វើករ 

្រតួតពិនិតយ) 
 

  
(មិនបនេធ្វើករ 

្រតួតពិនិតយ)    
(មិនបនេធ្វើករ 

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

                
ចំេណញមុនបង់ពនធេលើ្របក់ចំេណញ ៤២.៥៣៤.៥៩៨  ៣៨.៧៩២.៣០៣  ១៧២.៨១៨.០៧២  ១៥២.៨៥៣.៤៤៥  ៤១.៤៥៩.២៧៤  ៣៨.២៧៦.០២២  ១៦៨.៤៤៩.០៣០  ១៥៣.០៦៥.៨១៣ 
                
ពនធគណន មអ្រ ពនធកនុង្រសុកែដល្រតូវអនុវត្តចំេពះ 

្របក់ចំេណញកនុង្របេទសនីមួយ  ៗ ៨.៥២៥.៧៧០  ៧.៦៤៥.៦៣៨  ៣៤.៦៤០.២០៤  ៣០.៥៧៥.៣១៤  ៨.២៩១.៨៥៥  ៧.៦៥៥.២០៤  ៣៣.៦៨៩.៨០៧  ៣០.៦១៣.១៦១ 
ផលប៉ះពល់ចំ យែដលមិន ចកត់កង មចបប់ពនធ ៤២៣.៧០៧  ១.៤៩០.៧១៣  ១.៧២១.៥២០  ៥.៩៦០.៩៥៤  (៦.២០៥)  ៩០១.៧៦៣  (២៥.២១១)  ៣.៦០៦.១៥១ 
 ៨.៩៤៩.៤៧៧  ៩.១៣៦.៣៥១  ៣៦.៣៦១.៧២៤  ៣៦.៥៣៦.២៦៨  ៨.២៨៥.៦៥០  ៨.៥៥៦.៩៦៧  ៣៣.៦៦៤.៥៩៦  ៣៤.២១៩.៣១២ 

(ឃ) បញ្ហ ពនធេផ ង  ៗ

លិខិត្របកសពនធរបស់ធនគរ និង ្រកុមហ៊ុនបុ្រតសមព័នធ ្រតូវមនករ្រតួតពិនិតយេ យអគគនយក ្ឋ នពនធ រ មករយិបរេិចឆទ។ ែផនកខ្លះៃនចបប់ និង បទបបញញតិ្តពនធ រ ចមនករ បក
្រ យខុសៗគន  េហតុេនះចំនួនពនធែដលបន យករណ៍េនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល ចមនករផ្ល ស់ប្តូរេនេពលេ្រកយ ្រស័យេលើករកំណត់ចុងេ្រកយ 
េ យអគគនយក ្ឋ នពនធ រ។ 



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី
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២៧. ច់្របក ់និង ច់្របក់សមមូល 
 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម  ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម 
 ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  ៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

 
  

(មិនបនេធ្វើករ 
្រតួតពិនិតយ)    

(មិនបនេធ្វើករ 
្រតួតពិនិតយ) 

 
  

(មិនបនេធ្វើករ 
 ្រតួតពិនិតយ)    

(មិនបនេធ្វើករ 
្រតួតពិនិតយ) 

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

                
ច់្របក់កនុងៃដ (កំណត់សមគ ល់ ៦)  ៤២៧.៩០១.៦៩៥    ៣៥១.០៨៥.៩២២    ១.៧៤១.៥៥៩.៨៩៩    ១.៤០៩.៦០៩.៩៧៧    ៤១៦.៤៩៦.២២៦    ៣៣៩.៦៩៧.១៤០    ១.៦៩៥.១៣៩.៦៤០    ១.៣៦៣.៨៨៤.០១៧  

សមតុលយេនធនគរជតិៃនកមពុជ៖                
- គណនីចរន្ត  ៤២៨.៣៨២.៥០៦    ៣៥១.០០៦.៥០៨    ១.៧៤៣.៥១៦.៧៩៩    ១.៤០៩.២៩១.១៣០    ៤២៨.៣៦៩.០៨៤    ៣៣៨.៩៦៥.៦៨៧    ១.៧៤៣.៤៦២.១៧២   ១.៣៦០.៩៤៧.២៣៣  
- គណនី្របក់បេញញើមនកលកំណត់ ែដលមន

កលកំណត់បីែខ ឬតិចជងបីែខ  ២១.១០៤.៣៧៨    -    ៨៥.៨៩៤.៨១៨    -    -    -    -    -  
- មូលប្រត ្របក់បេញញើ ចជួញដូរបន ែដលមន

កលកំណត់ បីែខ ឬតិចជងបីែខ  ៣៦០.០០០.០០០    ៦៤០.០០០.០០០    ១.៤៦៥.២០០.០០០    ២.៥៦៩.៦០០.០០០    ៣៦០.០០០.០០០    ៦៤០.០០០.០០០    ១.៤៦៥.២០០.០០០    ២.៥៦៩.៦០០.០០០  

សមតុលយេនធនគរេផ ងៗ ៖                
- គណនីចរន្ត  ៤២.១៦១.៦០៥    ១២៦.១៩៥.៦៨១    ១៧១.៥៩៧.៧៣២    ៥០៦.៦៧៥.៦៥៩    ៣៥.៣៥៩.៩៤៩    ១២១.៦៦៨.២៣៣    ១៤៣.៩១៤.៩៩២    ៤៨៨.៤៩៧.៩៥៦  
- គណនីសន ំ  ៣២៦.៩៥២    ៣២៤.២៧៦    ១.៣៣០.៦៩៥    ១.៣០១.៩៦៨    ៣២៦.៩៥៣    ៣២៤.២៧៦    ១.៣៣០.៦៩៩    ១.៣០១.៩៦៨  
- គណនី្របក់បេញញើមនកលកំណត់ ែដលមន

កលកំណត់បីែខ ឬតិចជងបីែខ  ៩៥.៨៩៥.៣៥៥    ៦០.០០០.០០០    ៣៩០.២៩៤.០៩៥    ២៤០.៩០០.០០០    ៩៥.០០០.០០០    ៦២.០០០.០០០    ៣៨៦.៦៥០.០០០    ២៤៨.៩៣០.០០០  
  ១.៣៧៥.៧៧២.៤៩១    ១.៥២៨.៦១២.៣៨៧    ៥.៥៩៩.៣៩៤.០៣៨   ៦.១៣៧.៣៧៨.៧៣៤   ១.៣៣៥.៥៥២.២១២    ១.៥០២.៦៥៥.៣៣៦    ៥.៤៣៥.៦៩៧.៥០៣    ៦.០៣៣.១៦១.១៧៤  
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កណំត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
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២៨. កិចចសនយ និង យថភព 

សមព័នធធនគរ និង ធនគរ មនចំនួនទឹក្របក់កនុងកិចចសនយៃនឧបករណ៍ហិរញញវតថុេ្រក ងតុលយករ របស់សមព័នធធនគរ និង ធនគរ ែដល្រតូវពនយរឥណទន ជូនអតិថិជន លិខិតធន
ធនគរ និង កញច ប់ឥណទនេផ ងៗដូចខងេ្រកម៖ 

(ក) កិចចសនយផ្តល់ឥណទន លិខិតធនធនគរ និងបំណុលហិរញញវតថុេផ ង  ៗ
 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

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

                
ឥណទនវបិរបូន៍ែដលមិនបនេ្របើ្របស់  ១០៣.៥៨២.៧៦៧    ៩៣.០៦០.០៦៣    ៤២១.៥៨១.៨៦២    ៣៧៩.២១៩.៧៥៧    ១០៣.៥៦៨.៧៨៧    ៩៣.០៦០.០៦៣    ៤២១.៥២៤.៩៦៣    ៣៧៩.២១៩.៧៥៧  
លិខិតធនធនគរ  ៣៨.៩៣២.៧០៦    ៣៨.៤៣២.៣៩៧    ១៥៨.៤៥៦.១១៣    ១៥៦.៦១២.០១៨    ៣៨.៩២៩.៩៨០    ៣៨.៤០៥.៥៩៣    ១៥៨.៤៤៥.០១៩    ១៥៦.៥០២.៧៩១  
លិខិតឥណទន  ១១.១១៣.៧២២    ៨.៩៤៨.៣៥០    ៤៥.២៣២.៨៤៩    ៣៦.៤៦៤.៥២៦    ១១.១១៣.៧២២    ៨.៩៤៨.៣៥០    ៤៥.២៣២.៨៤៩    ៣៦.៤៦៤.៥២៦  
  ១៥៣.៦២៩.១៩៥    ១៤០.៤៤០.៨១០    ៦២៥.២៧០.៨២៤    ៥៧២.២៩៦.៣០១    ១៥៣.៦១២.៤៨៩    ១៤០.៤១៤.០០៦    ៦២៥.២០២.៨៣១    ៥៧២.១៨៧.០៧៤  

គម នករខតបង់ជ រវន្ត មួយ្រតូវបនរពំឹងទុកជលទធផលៃន្របតិបត្តិករទំងេនះេទ។ 

 
  



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី
កណំត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខមនី ឆន ២ំ០២០ 
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២៨. កិចចសនយ និងយថភព (ត) 

(ខ) កិចចសនយទក់ទងនឹង្រទពយ និង បរកិខ រ 
 សមព័នធធនគរ  ធនគរ 
 នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  
នៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  
ឆន ំ២០២០  

នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  

នៃថងទី៣១ ែខមីន  
ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  
ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 
     (កំណត់សមគ ល់ ៤)  (កំណត់សមគ ល់ ៤)      (កំណត់សមគ ល់ ៤)  (កំណត់សមគ ល់ ៤) 

                
មិនេលើសពី ១ឆន ំ  ១.៨៣២.០៥០   ២.៧០០.៦៣១   ៧.៤៥៦.៤៤៤   ១១.០០៥.០៧១   ១.៧៥០.៦៤០   ២.១៨២.១៨៧   ៧.១២៥.១០៥   ៨.៨៩២.៤១២ 
េលើសពី ១ឆន ំ ប៉ុែន្តមិនេលើសពី ៥ឆន ំ  ១៣៥.៨៩០   -    ៥៥៣.០៧២   -    -    -    -   - 
  ១.៩៦៧.៩៤០   ២.៧០០.៦៣១   ៨.០០៩.៥១៦   ១១.០០៥.០៧១   ១.៧៥០.៦៤០   ២.១៨២.១៨៧   ៧.១២៥.១០៥   ៨.៨៩២.៤១២ 

សមតុលយ ចំេពះកិចចសនយទំងេនះ គឺពក់ព័នធេទនឹង ករទិញ្រទពយ និងបរកិខ រ និង្រទពយសកមមអរបូី របស់ធនគរ េអសុីលី  ភីអិលសុីចំនួន ១.៧៥០.៦៤០ ដុ ្ល រ េមរកិ កិចចសនយ
ងសង់អគរ វទិយ ថ ន ពណិជជ ្រស្ត េអសុីលី  និង ករទិញបរកិខ រេផ ងៗចំនួន ៤២.៤០៧ ដុ ្ល រ េមរកិ និងករទិញបរកិខ រេផ ង  ៗរបស់ធនគរ េអសុីលី  វ លីមីធីតចំនួន 

១៧៤,៨៩៣ ដុ ្ល រ េមរកិ។ 

(គ) កិចចសនយេផ ង  ៗ

េនៃថងទី៣០ ែខឧសភ ឆន ំ២០១៦ ធនគរបនធនេលើកិចច្រពមេ្រព ងឥណទនរបស់ វទិយ ថ នពណិជជ ្រស្ត េអសុីលី  ជមួយនឹង International Finance Corporation ែដលមន 
ទឹក្របក់ចំនួន ១៣.០០០.០០០ ដុ ្ល រ េមរកិ ែដលនឹង្រតូវផុតកំណត់េនៃថងទី១៥ ែខមិថុន ឆន ំ២០២៦។ ធនគរបនផ្តល់បុេរ្របទនស្រមប់ឱនភពតៃម្លខតបង់ចំនួន ៤៥០.២៩៨ ដុ ្ល រ
េមរកិ (ឆន ំ ២០១៩៖ ៤៤៨.៣៤៣ ដុ ្ល រ េមរកិ) ទក់ទងនឹងករធនេនះ។ 

 



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី
កណំត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខមនី ឆន ២ំ០២០ 
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២៩. សមតុលយ និង្របតិបត្តិករជមួយសមព័នធញតិ  

(ក) សមព័នធញតិ និងទំនក់ទំនង 

សមព័នធញតិ ទំនក់ទំនង 

ធនគរ េអសុីលី  ភីអិលសុី ្រកុមហ៊ុនេម 
្រកុមហ៊ុនបុ្រតសមព័នធរបស់ធនគរ ្រកុមហ៊ុនបុ្រតសមព័នធ 
ភគទុនិកដូចែដលបនបង្ហ ញេនកនុងកំណត់សមគ ល់ ២០ ភគទុនិក 
បុគគលិកអនក្រគប់្រគងសំខន់  ៗ បុគគលិកគណៈ្រគប់្រគងសំខន់ៗគឺជបុគគលទំង យ ែដលមនសិទធិអំ ច និង ករទទួលខុស្រតូវេ យ

ផទ ល់ ឬេ យ្របេយលកនុងករេធ្វើែផនករ ករដឹកនំ និង ករ្រតួតពិនិតយសកមមភពននរបស់សមព័នធធនគរ និង 
ធនគរ ។ បុគគលិកគណៈ្រគប់្រគងសំខន់ រៗបស់សមព័នធធនគរ និង ធនគរ រមួមន្រកុម្របឹក ភិបលទំងអស់
របស់ធនគរ និង សមជិកគណៈ្រគប់្រគងជន់ខពស់របស់សមព័នធធនគរ និង ធនគរ។ 

 
  



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី
កណំត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខមនី ឆន ២ំ០២០ 
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២៩. សមតុលយ និង្របតិបត្តិករជមួយសមព័នធញតិ (ត) 
(ខ) សមតុលយជមួយសមព័នធញតិ  

 សមព័នធធនគរ 
 

ធនគរ  
 នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ២ំ០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

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

i).  ឥណទន និង បុេរ្របទន                
 បុគគលិកគណៈ្រគប់្រគងសំខន់  ៗ ១០.៨៦៨.៤៣៤  ៥.៨៣៥.២៥៨  ៤៤.២៣៤.៥២៦  ២៣.៧៧៨.៦៧៦  ១០.៣២៤.០៧៧  ៥.២៦៦.៩១៧  ៤២.០១៨.៩៩៣  ២១.៤៦២.៦៨៧ 
 ្រកុមហ៊ុនបុ្រតសមព័នធ -  -  -  -  ៤.៩៧៦.២៨៩  ៤.៩៧៥.២០១  ២០.២៥៣.៤៩៦  ២០.២៧៣.៩៤៤ 
  ១០.៨៦៨.៤៣៤  ៥.៨៣៥.២៥៨  ៤៤.២៣៤.៥២៦  ២៣.៧៧៨.៦៧៦  ១៥.៣០០.៣៦៦  ១០.២៤២.១១៨  ៦២.២៧២.៤៨៩  ៤១.៧៣៦.៦៣១                  
ii).  សមតុលយជមួយសមព័នធញត ិ                

 ភគហ៊ុនិក ១៨៨.៩៤៣  ៤៨៧.៣៥៦  ៧៦៨.៩៩៨  ១.៩៨៥.៩៧៦  ១៨៨.៩៤៣  ៤៨៧.៣៥៦  ៧៦៨.៩៩៨  ១.៩៨៥.៩៧៦ 

  

               
iii).  គណនី្រតូវទទួល/គណនី្រតូវ ទូទត់ឲយសមព័នធញតិ                

 ឥណទនគណៈ្រគប់្រគងសំខន់  ៗ                
 ករ្របក់្រតូវទទួល -  ១២.៣២៩  -  ៥០.២៤១  -  ១០.៩០៨  -  ៤៤.៤៥០ 
 ្របក់បេញញើគណៈ្រគប់្រគងសំខន់  ៗ                
 ករ្របក់្រតូវបង់ ៧២.០៧១  ១៦.៨៣០  ២៩៣.៣២៩  ៦៨.៥៨២  ៧២.០៧១  ១៦.៨២៨  ២៩៣.៣២៩  ៦៨.៥៧៤ 
 ភគទុនិក                
 គណនី្រតូវទូទត់េផ ងៗ  ២០.២៥៨  ១.៤៧៤  ៨២.៤៥០  ៦.០០៧  ២០.២៥៨  ១.៤៧៤  ៨២.៤៥០  ៦.០០៧ 
 ្រកុមហ៊ុនបុ្រតសមព័នធ                
 គណនី្រតូវទទួលេផ ងៗ  -  -  -  -  ២០៧.០៩៨  ១៦៣.២០៦  ៨៤២.៨៨៩  ៦៦៥.០៦៤ 
 គណនី្រតូវទូទត់េផ ងៗ  -  -  -  -  ៨៨.០១៦  ៣៨.៥៦៥  ៣៥៨.២២៥  ១៥៧.១៥៣ 
  ៩២.៣២៩  ៣០.៦៣៣  ៣៧៥.៧៧៩  ១២៤.៨៣០  ៣៨៧.៤៤៣  ២៣០.៩៨១  ១.៥៧៦.៨៩៣  ៩៤១.២៤៨ 



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី
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២៩. សមតុលយ និង្របតិបត្តិករជមួយសមព័នធញតិ (ត) 
(ខ) សមតុលយជមួយសមព័នធញតិ (ត) 
  សមព័នធធនគរ 

 
ធនគរ  

 នៃថងទី៣១ ែខមីន  
ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩  
នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខមីន  

ឆន ំ២០២០  នៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

  ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 
      (កំណត់សមគ ល់ ៤)  (កំណត់សមគ ល់ ៤)      (កំណត់សមគ ល់ ៤)  (កំណត់សមគ ល់ ៤) 
iv).  ្របក់បេញញ ើរបសស់មពន័ធញត ិ   

 បុគគលិកគណៈ្រគប់្រគងសំខន់  ៗ  ២៤.០១៤.៧៦៤    ២.២១៩.៧៨៣    ៩៧.៧៤០.០៨៩    ៩.០៤៥.៦១៦    ២៣.៧១៤.៨៧៦    ២.១៥៧.១៣៧    ៩៦.៥១៩.៥៤៥    ៨.៧៩០.៣៣៣  
 ភគទុនិក                
 គណនីចរន្ត  ៦៧៩.៦០៧    ៤.១៨០.០៧៨    ២.៧៦៦.០០០    ១៧.០៣៣.៨១៨    ៦៧៩.៦០៧    ៤.១៨០.០៧៨    ២.៧៦៦.០០០    ១៧.០៣៣.៨១៨  

 គណនីសន ំ  ៦.៥២៥    ២៤.៦៧៨    ២៦.៥៥៧    ១០០.៥៦៣    ៦.៥២៥    ២៤.៦៧៨    ២៦.៥៥៧    ១០០.៥៦៣  
 ្របក់បេញញើមនកលកំណត់  ១២.៣២០.២៥៨    ៣០១.៤៧៤    ៥០.១៤៣.៤៥០    ១.២២៨.៥០៧    ១២.៣២០.២៥៨    ៣០១.៤៧៤    ៥០.១៤៣.៤៥០    ១.២២៨.៥០៧  

 ្រកុមហ៊ុនបុ្រតសមព័នធ                
 គណនីចរន្ត  -    -    -    -    ៣.៦៩២.១៩៨    ៥.៧៧៧.២៥៦    ១៥.០២៧.២៤៦    ២៣.៥៤២.៣១៨  

 គណនីសន ំ  -    -    -    -    ១១៦.៤០៣    ១៥៧.៥២០    ៤៧៣.៧៦១    ៦៤១.៨៩៤  
 ្របក់បេញញើមនកលកំណត់  -    -    -    -    ២.៥៨៣.៥៧៦    ២.៨៨៣.៤៤៥    ១០.៥១៥.១៥៤    ១១.៧៥០.០៣៩  
   ៣៧.០២១.១៥៤    ៦.៧២៦.០១៣    ១៥០.៦៧៦.០៩៦    ២៧.៤០៨.៥០៤    ៤៣.១១៣.៤៤៣    ១៥.៤៨១.៥៨៨    ១៧៥.៤៧១.៧១៣    ៦៣.០៨៧.៤៧២  
v).  ្របក់កមចីពីសមពន័ធញតិ                
 ភគទុនិក  ៧៦៧.២៩៦    ៦៩៩.៦៨០    ៣.១២២.៨៩៥    ២.៨៥១.១៩៥    -    -    -    -  
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២៩. សមតុលយ និង្របតិបត្តិករជមួយសមព័នធញតិ (ត) 
(គ) ្របតិបត្តិករសមព័នធញតិ 
  សមព័នធធនគរ (ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម) 

 
ធនគរ (ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម) 

 
 

ៃថងទី៣១ ែខមីន  
ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩  ៃថងទី៣១ ែខមីន  
ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩  ៃថងទី៣១ ែខមីន  
ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩  ៃថងទី៣១ ែខមីន  
ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩ 
  

  
(មិនបនេធ្វើករ 

្រតួតពិនិតយ)    
(មិនបនេធ្វើករ 

្រតួតពិនិតយ) 
 

  
(មិនបនេធ្វើករ 

 ្រតួតពិនិតយ)    
(មិនបនេធ្វើករ 

្រតួតពិនិតយ) 
  ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 
      (កំណត់សមគ ល់ ៤)  (កំណត់សមគ ល់ ៤)      (កំណត់សមគ ល់ ៤)  (កំណត់សមគ ល់ ៤) 
i).  ចំណូលករ្របក់ពីសមព័នធញត ិ                

 ឥណទន និង បុេរ្របទនផ្តល់ដល់គណៈ
្រគប់្រគងសំខន់  ៗ  ១៤៥.០៨១    ៣០.០២៥    ៥៩០.៤៨០    ១២០.៥៥០    ១៣៤.៥៨៦    ៣០.០២៥    ៥៤៧.៧៦៥    ១២០.៥៥០  

 ្របក់បេញញើរបស់្រកុមហ៊ុនបុ្រតសមព័នធ  -    -    -    -    -    ១៣.៨៥២    -    ៥៥.៦១៦  
 ឥណទនផ្តល់ដល់្រកុមហ៊ុនបុ្រតសមព័នធ  -    -    -    -    ៩៤.៧៩២    ១៤.៥៨៣    ៣៨៥.៨០៣    ៥៨.៥៥១  

   ១៤៥.០៨១    ៣០.០២៥    ៥៩០.៤៨០    ១២០.៥៥០    ២២៩.៣៧៨    ៥៨.៤៦០    ៩៣៣.៥៦៨    ២៣៤.៧១៧  
                 

ii).  ចំណូលកៃ្រម និង េជើង ពីសមព័នធញតិ               
 ភគទុនិក  ៧.០១៦    ៥.២១៦    ២៨.៥៥៥    ២០.៩៤២    ៧.០១៦    ៥.២១៦    ២៨.៥៥៥    ២០.៩៤២  
 ្រកុមហ៊ុនបុ្រតសមព័នធ  -    -    -    -    ៤៦៤    ៩៩២    ១.៨៨៩    ៣.៩៨៣  

   ៧.០១៦    ៥.២១៦    ២៨.៥៥៥    ២០.៩៤២    ៧.៤៨០    ៦.២០៨    ៣០.៤៤៤    ២៤.៩២៥  
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២៩. សមតុលយ និង្របតិបត្តិករជមួយសមព័នធញតិ (ត) 
(គ) ្របតិបត្តិករសមព័នធញតិ (ត) 
  សមព័នធធនគរ (ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម) 

 
ធនគរ (ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ ែខ គិត្រតឹម) 

 
 

ៃថងទី៣១ ែខមីន  
ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩  ៃថងទី៣១ ែខមីន  
ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩  ៃថងទី៣១ ែខមីន  
ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩  ៃថងទី៣១ ែខមីន  
ឆន ំ២០២០  ៃថងទី៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៩ 
  

  
(មិនបនេធ្វើករ 

្រតួតពិនិតយ)    
(មិនបនេធ្វើករ 

្រតួតពិនិតយ) 
 

  
(មិនបនេធ្វើករ 

 ្រតួតពិនិតយ)    
(មិនបនេធ្វើករ 

្រតួតពិនិតយ) 
  ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 
      (កំណត់សមគ ល់ ៤)  (កំណត់សមគ ល់ ៤)      (កំណត់សមគ ល់ ៤)  (កំណត់សមគ ល់ ៤) 
                 
iii).  ចំ យករ្របក់េទឲយសមព័នធញត ិ                

 ្របក់បេញញើរបស់គណៈ្រគប់្រគងសំខន់  ៗ ៤៤.៩២១  ៣២.៦៩៩  ១៨២.៨២៨  ១៣១.២៨៦  ៤៤.៧២២  ៣១.៧៣២  ១៨២.០១៩  ១២៧.៤០៤ 
 ្របក់កមចីពីភគទុនិក ២៧.២២៦  -  ១១០.៨១០  -  -  -  -  - 
 ្របក់បេញញើរបស់ភគទុនិក ២៣.០៦០  ៣.៦៣២  ៩៣.៨៥៤  ១៤.៥៨២  ២៣.០៦០  ៣.៦៣២  ៩៣.៨៥៤  ១៤.៥៨២ 
 ្របក់បេញញើរបស់្រកុមហ៊ុនបុ្រតសមព័នធ -  -  -  -  ២៤.៩៥៩  ២៥.៤២២  ១០១.៥៨៣  ១០២.០៧០ 

  ៩៥.២០៧  ៣៦.៣៣១  ៣៨៧.៤៩២  ១៤៥.៨៦៨  ៩២.៧៤១  ៦០.៧៨៦  ៣៧៧.៤៥៦  ២៤៤.០៥៦ 
                 

iv).  ចំ យកៃ្រម នងិ េជើង េទឲយសមព័នធញតិ               
 ្រកុម្របឹក ភិបល ១៥០.០៥៧  ២២៤.៧៥៤  ៦១០.៧៣២  ៩០២.៣៨៧  ៨៧.៣៧៥  ១១៨.៦២៤  ៣៥៥.៦១៦  ៤៧៦.២៧៥ 
 គណៈ្រគប់្រគងសំខន់  ៗ ៣.៧២១.៦០៩  ១.៧២៧.៨០២  ១៥.១៤៦.៩៤៩  ៦.៩៣៧.១២៥  ៣.០៩២.០២៤  ១.០៧៧.៨១៨  ១២.៥៨៤.៥៣៨  ៤.៣២៧.៤៣៩ 
 ្រកុមហ៊ុនបុ្រតសមព័នធ -  -  -  -  ៥៩៨.៨៩៥  ៣០៨.៧១៣  ២.៤៣៧.៥០៣  ១.២៣៩.៤៨៣ 

  ៣.៨៧១.៦៦៦  ១.៩៥២.៥៥៦  ១៥.៧៥៧.៦៨១  ៧.៨៣៩.៥១២  ៣.៧៧៨.២៩៤  ១.៥០៥.១៥៥  ១៥.៣៧៧.៦៥៧  ៦.០៤៣.១៩៧ 
v).  កិចចសនយេផ ង  ៗ                

 ECL េលើករធនហិរញញវតថុ េលើកមចីរបស់វទិយ ថ ន
ពណិជជ ្រស្ត េអសុីលី  ពី IFC ១០៥.១៦៧  -  ៤២៨.០៣០  -  ១០៥.១៦៧  -  ៤២៨.០៣០  - 



ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុ ី
កំណតស់មគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ គិត្រតមឹ ៃថងទ ី៣១ ែខ មីន ឆន  ំ២០២០ 
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៣០. យថភពៃនពនធ 

នៃថងទី២៤ ែខធនូ ឆន ំ២០១៨ ធនគរបនទទួលលិខិតជូនដំណឹងស្ដីពីករកំណត់ពនធេឡើងវញិស្រមប់ឆន ំ 
ហិរញញវតថុ ២០០៩ ដល់ ២០១៣ ពីនយក ្ឋ នសវនកមមសហ្រគសៃនអគគនយក ្ឋ នពនធ រ ែដលកនុងេនះធនគរ ្រតូវ
បនត្រមូវឲយបង់បំណុលពនធេលើបញ្ហ ពនធេផ ងៗ។  

នៃថងទី១១ ែខមក  ឆន ំ២០១៩ ធនគរបន ក់លិខិតត ៉នឹងករកំណត់ពនធេឡើងវញិ េ យែផ្អកេលើ បទ
បញញត្តិពនធ។ លិខិតបដិេសធ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យធនគរ េហើយបនេផញើជូនអគគនយក ្ឋ នពនធ រេ យែផ្អក េលើ
មូល ្ឋ នថ ករកំណត់េឡើងវញិមនភពមិន្រតឹម្រតូវ។  

នៃថងទី១៧ ែខកញញ  ឆន ំ២០១៩ ធនគរបនទទួលលិខិតពីអគគនយក ្ឋ នពនធ រស្ដីពីករជូនដំណឹង អំពី
បំណុលពនធ ែដលទក់ទងនឹងករកំណត់ពនធេឡើងវញិខងេលើ ពីនយក ្ឋ នសវនកមមសហ្រគសៃនអគគ នយក ្ឋ ន
ពនធ រ ។ នៃថងទី២៣ ែខកញញ  ឆន ំ២០១៩ ធនគរបន ក់លិខិតត ៉នឹងករកំណត់ពនធេឡើងវញិម្តងេទៀត េហើយបន
េផញើជូនអគគនយក ្ឋ នពនធ រេ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ នថករកំណត់ េឡើងវញិមនភពមិន្រតឹម្រតូវ។ េនៃថងទី១០ ែខ
កុមភៈ ឆន ំ២០២០ ធនគរបនទទួលលិខិតជូនដំណឹងពីអគគនយក ្ឋ នពនធ រ ស្តីពីករពនយរេពលជ បេ ្ត ះ សនន
េលើករ្របមូលពនធទក់ទងនឹងករគណនពនធេឡើងវញិ។ គណៈ្រគប់្រគងេជឿជក់ថ បំណុលពនធ ែដលធនគរបន
កត់្រ  គឺ្រគប់្រគន់ ។ មិនទន់មនករេឆ្លើយតបជផ្លូវករ មួយពី អគគនយក ្ឋ នពនធ រ េនេឡើយេទ គិត្រតឹម
កលបរេិចឆទៃន របយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពលទំងេនះ។ 

៣១. ្រពឹត្តិករណ៍សខំន់  ៗ

ករេបះផ យមូលប្រតកមមសិទធិ ជ ធរណៈដំបូង (“IPO”) 

េនៃថងទី ២៥ ែខកុមភៈ ឆន ំ ២០២០ ធនគរទទួលបនអនុម័តជេគលករណ៍ស្រមប់ករេបះផ យមូលប្រត    
កមមសិទធិ ជ ធរណៈដំបូង (“IPO”) ពី្រកុម្របឹក ភិបលរបស់គណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ (គ.ម.ក.)។ ធនគរ និង ្រកុម
ហុ៊នធនទិញមូលប្រត យន់  សីុឃយួរធីឹ (េខមបូ ) ភីអិលសីុ បនេបើកដំេណើ រករបុ៊កេបៀលឌីងពីេនៃថងទី០៣ ដល់
ៃថងទី១៤ ែខមីន ឆន ំ ២០២០។ េនៃថងទី២០ ែខមីន ឆន ំ ២០២០ លទធផលៃនបុ៊កេបៀលឌីង (Book Building) ្រតូវបន
ផ ព្វផ យជ ធរណៈ េ យមនករចូលរមួពីអនកវនិិេយគិនចំនួន ២.១៨០នក់ កនុងេនះមនវនិិេយគិន កនុង្រសុក
ចំនួន ៩៥.៥៥% និងវនិិេយគិនបរេទសចំនួន ៤.៤៥%។ តៃម្លភគហុ៊នចុងេ្រកយែដលបនកំណត់ េ យអនុេ ម ម
នីតិវធីិស្តីពីករេធ្វើបុ៊កេបៀលឌីង និងករេធ្វើបរវិសិកមម ែដលបនអនុម័តេ យគណៈកមមករ មូលប្រតកមពុជ (គ.ម.ក.) គឺ 
១៦.២០០ េរៀល។ 

ដំេណើ រករបរវិសិកមម ចប់េផ្តើមពីៃថងទី២៤ ែខមីន ២០២០ ដល់ ៃថងទី២៤ ែខេម  ឆន ំ២០២០ េហើយលទធផលៃន 
ករេធ្វើបរវិសិកមម្រតូវបនផ ព្វផ យ ជ ធរណៈ េនៃថងទី៣០ ែខេម  ឆន ំ២០២០ េហើយភគហុ៊នចំនួន 
៤.៣៤៤.៨៦៥ ្រតូវបនេធ្វើបរវិសិកមម។  

ធនគរ បនចុះបញជ ីមូលប្រតកមមសិទធិជផ្លូវករេនកនុង្រកុមហុ៊នផ រមូលប្រតកមពុជ េនៃថងទី២៥ ែខឧសភ                   
ឆន ំ២០២០៕ 


