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 កំណត់ 

ស ល់ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  ៃថទី៣១ ែខធូ ំ២០១៩ 

  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

          
ទព សកម          

ច់ ក់កុងៃដ ៤   ២៩៧.២៥១.២៣៦   ១.២១៨.៧៣០.០៦៨   ២៥១.៧៥០.២០៥   ១.០២៥.៨៨២.០៨៥ 

សមតុល េ ធ រ តិៃនកមុ  ៥   ១.៤៥៩.៧២៥.៩០២   ៥.៩៨៤.៨៧៦.១៩៨  ១.១៥១.៦៥៤.២៣៩  ៤.៦៩២.៩៩១.០២៤ 

សមតុល េ ធ រ  ៦   ៣៥៦.៤៦៩.០៩២   ១.៤៦១.៥២៣.២៧៧  ៩៣.៤១១.៦៨៩  ៣៨០.៦៥២.៦៣៣ 

ឥណ នផល់ដល់អតិថិជន ៧   ៣.៤១៩.៨១០.៥៩៦   ១៤.០២១.២២៣.៤៤៤  ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣  ១១.២៣៩.១៣៨.៩៧០ 

មូលប តវនិិេ គ ៨   ៦.៤៦៣.៤៥៣   ២៦.៥០០.១៥៧  ៣៣.២៨៥.៤៣៤  ១៣៥.៦៣៨.១៤៤ 

ទព សម តិ និងបរ ិ រ ៩   ៤២.៤៨៨.៨៩០   ១៧៤.២០៤.៤៤៩  ៤០.៤៤៨.៧៥៨  ១៦៤.៨២៨.៦៨៩ 

សិទិកុង រេ ប ស់ ទព សកម ១០   ៣៣.៥០៩.២៥៨   ១៣៧.៣៨៧.៩៥៨  ៣៤.៥៣៧.០៣១  ១៤០.៧៣៨.៤០១ 

ទព សកមអរូបី ១១   ៧.៨៦៦.២៧១   ៣២.២៥១.៧១១  ៧.១៧៤.៧៣៧  ២៩.២៣៧.០៥៣ 

ទព សកមពនពន រ - សុទ ១២   ២.៩០៣.២៥៣   ១១.៩០៣.៣៣៧  ២.១៩១.៣៩១  ៨.៩២៩.៩១៨ 

ទព សកមេផ ង  ៗ ១៣   ៣១.២៤៣.៩៤២   ១២៨.១០០.១៦២  ២២.៣៦៣.៩៧២  ៩១.១៣៣.១៨៥ 

សរបុ ទព សកម   ៥.៦៥៧.៧៣១.៨៩៣  ២៣.១៩៦.៧០០.៧៦១  ៤.៣៩៤.៨៨៨.៣៦៩  ១៧.៩០៩.១៧០.១០២ 

          
បំណុល           

ក់បេ របស់អតិថិជន ១៤   ៤.៤៨៥.៦៥៧.០១០  ១៨.៣៩១.១៩៣.៧៤១  ៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩  ១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥ 

មូលប តបំណុល ១៥   ២០.៥៤៦.២៧៤   ៨៤.២៣៩.៧២៣  ២០.៩៣៩.៣៣៧  ៨៥.៣២៧.៧៩៨ 

ក់កមី ១៦   ២០៨.៩៥៧.៥៨៨   ៨៥៦.៧២៦.១១១  ២៧៩.៨៥៦.៤៥៨  ១.១៤០.៤១៥.០៦៦ 

អនុបំណុល ១៧   ១២១.០២៧.៩៥៧   ៤៩៦.២១៤.៦២៤  ១២៨.០០០.០០០  ៥២១.៦០០.០០០ 

បំណុលពនេល ក់ចំេណញ    ២៦.៩១៤.៥៤៣   ១១០.៣៤៩.៦២៦  ១២.២៣១.៤៥៣  ៤៩.៨៤៣.១៧១ 

បំណុលភតិសន   ១៨   ៣៥.៣១១.៧៣០   ១៤៤.៧៧៨.០៩៣  ៣៦.៥១៣.៤០៧  ១៤៨.៧៩២.១៣៤ 

បំណុលេផ ង  ៗ ១៩   ៣៩.០២៦.១១៣   ១៦០.០០៧.០៦៣  ២៥.៦២៤.១០៣  ១០៤.៤១៨.២២០ 

សរបុបំណុល    ៤.៩៣៧.៤៤១.២១៥   ២០.២៤៣.៥០៨.៩៨១  ៣.៨៩៨.៥០៨.២០៧  ១៥.៨៨៦.៤២០.៩៤៤ 

          
មូលធន          

េដមទុន    ៣៣៥.០០០.០០០   ១.៣៧៣.៥០០.០០០  ២១៥.០០០.០០០  ៨៧៦.១២៥.០០០ 

ទុនប មង មបទប តិ    ៤២.០៥៧.៦៥៧   ១៧២.៤៣៦.៣៩៤  ៣៣.៦៦១.៧៧៨  ១៣៧.១៧១.៧៤៤ 

ក់ចំេណញរក ទុក    ៣៤៣.២៣៣.០២១   ១.៣៩៩.១៩២.០៣៨  ២៤៧.៧១៨.៣៨៤   ៩៩៩.៣៤៣.៣១២ 

លេម ងពី របូររូបិយប័ណ    -     ៨.០៦៣.៣៤៨   -     ១០.១០៩.១០២ 

          
សរបុមូលធន    ៧២០.២៩០.៦៧៨   ២.៩៥៣.១៩១.៧៨០  ៤៩៦.៣៨០.១៦២   ២.០២២.៧៤៩.១៥៨ 

សរបុបំណុល និងមូលធន   ៥.៦៥៧.៧៣១.៨៩៣  ២៣.១៩៦.៧០០.៧៦១  ៤.៣៩៤.៨៨៨.៣៦៩  ១៧.៩០៩.១៧០.១០២ 

កំណត់ស ល់ដូច ន ប់ មួយ ប់ពីទំព័រទី១០ ដល់ទី៥១ គឺ ែផកមួយៃនរ យ រណ៍ហិរ វតុសេងបចេ ះេពលេនះ។ 
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កំណត់ស ល់ដូច ន ប់ មួយ ប់ពីទំព័រទី១០ដល់ទី៥១គឺ ែផកមួយៃនរ យ រណ៍ហិរ វតុសេងបចេ ះេពលេនះ។

 

 កំណត់ 

ស ល់ 

 

ដំ ច់ រយិបរេិចទ៣ែខ 

ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  

ដំ ច់ រយិបរេិចទ៣ែខ 

ៃថទី៣០ ែខក ំ២០១៩ 

  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

       (មិន ន តតពិនិត  និងេធសវនកម) 

ចំណូលពី រ ក់ ២០   ៨៨.៥០៩.៥៩០   ៣៦២.៤៤៦.៧៧១   ៦៩.៤៨០.០៤១   ២៨៣.៩៦៤.៩២៨ 

ចំ យេល រ ក់ ២០   (១៥.៥៣៣.៤៧៦)   (៦៣.៦០៩.៥៨៤)   (១២.៩៤១.៥៤៦)   (៥២.៨៩២.០៩៩) 

ចំណូលសុទពី រ ក់    ៧២.៩៧៦.១១៤   ២៩៨.៨៣៧.១៨៧   ៥៦.៥៣៨.៤៩៥   ២៣១.០៧២.៨២៩ 

          

ចំណូលពីកៃ មេជង រ ២១   ១៣.២២៨.៦៨៨  ៥៤.១៧១.៤៧៧   ១០.៨៥៥.៥៥៥   ៤៤.៣៦៦.៦៥៣ 

ចំ យេលកៃ មេជង រ ២១   (៣.៩៤០.៩០៦)   (១៦.១៣៨.០១០)   (៣.៥១៨.៧៣៧)   (១៤.៣៨១.០៧៨) 

ចំណូលសុទពីកៃ មេជង រ    ៩.២៨៧.៧៨២  ៣៨.០៣៣.៤៦៧   ៧.៣៣៦.៨១៨   ២៩.៩៨៥.៥៧៥ 

          

ចំណូល បតិបតិ រេផ ង  ៗ ២២   ៧២១.៥៩១   ២.៩៥៤.៩១៥   ៤៩៧.០១៨   ២.០៣១.៣១៣ 

ចំ យបុគលិក ២៣   (១៧.៣៦៨.៧៦៥)   (៧១.១២៥.០៩៣)   (១៥.៥៨៥.៤៣៣)   (៦៣.៦៩៧.៦៦៥) 

ចំ យ បតិបតិ រ ២៤   (៧.៣៥៨.៥៣៥)   (៣០.១៣៣.២០១)   (៦.១៤៤.១៦៧)   (២៥.១១១.២១១) 

ចំ យរលំស់ ២៥   (៤.៩៤៨.០៩១)   (២០.២៦២.៤៣៣)   (៣.៧៩៥.៥០៥)   (១៥.៥១២.២២៩) 

ក់ចំេណញ បតិបតិ រ    ៥៣.៣១០.០៩៦   ២១៨.៣០៤.៨៤២   ៣៨.៨៤៧.២២៦   ១៥៨.៧៦៨.៦១២ 

          

រ តបង់សុទរពឹំងទុកេល 

      ទព សកមហិរ វតុ ២៦   (៤.១៣៥.៥៣៧)   (១៦.៩៣៥.០២៤)   (៧៤៨.១៤៣)   (៣.០៥៧.៦៦០) 

ក់ចំេណញមុនដកពន    ៤៩.១៧៤.៥៥៩   ២០១.៣៦៩.៨១៨   ៣៨.០៩៩.០៨៣   ១៥៥.៧១០.៩៥២ 

          

ពនេល ក់ចំេណញ    (១០.៨១៨.០០០)   (៤៤.២៩៩.៧១០)   (៦.០១៣.២១២)   (២៤.៥៧៥.៩៩៧) 

ក់ចំេណញកុង     ៣៨.៣៥៦.៥៥៩   ១៥៧.០៧០.១០៨   ៣២.០៨៥.៨៧១   ១៣១.១៣៤.៩៥៥ 

ចំណូលលមិតេផ ង  ៗ    -    ២.៤៩០.០០១   -    (៣.៩២១.៦៣៨) 

សរបុចំណូលលមិតកុង     ៣៨.៣៥៦.៥៥៩   ១៥៩.៥៦០.១០៩   ៣២.០៨៥.៨៧១   ១២៧.២១៣.៣១៧ 

ក់ចំេណញ ល់ 

របស់ ស់ហុ៊ន    ៣៨.៣៥៦.៥៥៩   ១៥៧.០៧០.១០៨   ៣២.០៨៥.៨៧១   ១៣១.១៣៤.៩៥៥ 

សរបុចំណូលលមិត ល់ 

របស់ ស់ហុ៊ន    ៣៨.៣៥៦.៥៥៩   ១៥៩.៥៦០.១០៩   ៣២.០៨៥.៨៧១   ១២៧.២១៣.៣១៧ 



ធ រវឌ នៈ សុ ីចំ ត់ 
រ យ រណ៍ចំេណញ ឬ ត និងលទផលលមិតេផ ងៗសេងបចេ ះេពល 
ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៩ែខ គិត តឹមៃថទី៣០ ែខក  ២ំ០២០ 
 

6 
 

កំណត់ស ល់ដូច ន ប់ មួយ ប់ពីទំព័រទី១០ ដល់ទី៥១ គឺ ែផកមួយៃនរ យ រណ៍ហិរ វតុសេងបចេ ះេពលេនះ។ 

   ដំ ច់ រយិបរេិចទ៩ែខ  ដំ ច់ រយិបរេិចទ៩ែខ 

 កំណត់ 

ស ល់ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  ៃថទី៣០ ែខក ំ២០១៩ 

  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

       (មិន ន តតពិនិត  និងេធសវនកម) 

ចំណូលពី រ ក់ ២០   ២៥០.៤៧៨.៦៤៤   ១.០២២.៤៥៣.៨២៥   ១៨៨.២៣៧.០៤២   ៧៦២.១៧១.៧៨៣ 

ចំ យេល រ ក ់ ២០   (៤៤.២០៣.១៣៨)   (១៨០.៤៣៧.២០៩)   (៣៧.៨៧២.៦៨៥)   (១៥៣.៣៤៦.៥០២) 

ចំណូលសុទពី រ ក់    ២០៦.២៧៥.៥០៦   ៨៤២.០១៦.៦១៦   ១៥០.៣៦៤.៣៥៧   ៦០៨.៨២៥.២៨១ 

          

ចំណូលពីកៃ មេជង រ ២១   ៣៥.០៨៧.០១៥   ១៤៣.២២៥.១៩៥   ២៨.០៨៣.៦០៩   ១១៣.៧១០.៥៣៤ 

ចំ យេលកៃ មេជង រ ២១   (១១.៦៥៥.៧៨២)   (៤៧.៥៧៨.៩០២)   (៩.៦៩៩.២១៥)   (៣៩.២៧២.១២១) 

ចំណូលសុទពីកៃ មេជង រ    ២៣.៤៣១.២៣៣  ៩៥.៦៤៦.២៩៣   ១៨.៣៨៤.៣៩៤   ៧៤.៤៣៨.៤១៣ 

          

ចំណូល បតិបតិ រេផ ង  ៗ ២២  ២.១១៦.២១៧  ៨.៦៣៨.៣៩៨  

                  

១.២៥១.២១០  

                    

៥.០៦៦.១៤៩ 

ចំ យបុគលិក ២៣   (៥៣.២៧៥.៥០៥)   (២១៧.៤៧០.៦១១)      (៤០.៤៧៧.៨៦៧)     (១៦៣.៨៩៤.៨៨៣) 

ចំ យ បតិបតិ រ ២៤   (២២.៤១១.៥៧៣)    (៩១.៤៨៤.០៤២)   (១៦.០៣២.៤៣៤)   (៦៤.៩១៥.៣២៥) 

ចំ យរលំស់ ២៥   (១៣.៩៩៦.០២៩)   (៥៧.១៣១.៧៩០)   (១០.៥៦៨.៥៨៦)   (៤២.៧៩២.២០៥) 

ក់ចំេណញ បតិបតិ រ    ១៤២.១៣៩.៨៤៩   ៥៨០.២១៤.៨៦៤   ១០២.៩២១.០៧៤   ៤១៦.៧២៧.៤៣០ 

          

រ តបង់សុទរពឹំងទុកេល 

      ទព សកមហិរ វតុ ២៦   (៨.៩២១.៣៣១)   (៣៦.៤១៦.៨៧៣)   (១.៥១២.១៧៨) 

 

 (៦.១២២.៨០៩) 

ក់ចំេណញមុនដកពន    ១៣៣.២១៨.៥១៨   ៥៤៣.៧៩៧.៩៩១   ១០១.៤០៨.៨៩៦   ៤១០.៦០៤.៦២១ 

          

ពនេល ក់ចំេណញ    (២៩.៣០៨.០០០)   (១១៩.៦៣៥.២៥៦)   (១៨.៤៣២.២១២)   (៧៤.៦៣២.០២៦) 

ក់ចំេណញកុង     ១០៣.៩១០.៥១៨   ៤២៤.១៦២.៧៣៥   ៨២.៩៧៦.៦៨៤   ៣៣៥.៩៧២.៥៩៥ 

          

ចំណូលលមិតេផ ង  ៗ    -     ៨.០៦៣.៣៤៨   -    ១៤.០៣០.៧៤០ 

សរបុចំណូលលមិតកុង     ១០៣.៩១០.៥១៨  ៤៣២.២២៦.០៨៣   ៨២.៩៧៦.៦៨៤   ៣៥០.០០៣.៣៣៥ 

ក់ចំេណញ ល់ 

របស់ ស់ហុ៊ន    ១០៣.៩១០.៥១៨   ៤២៤.១៦២.៧៣៥   ៨២.៩៧៦.៦៨៤   ៣៣៥.៩៧២.៥៩៥ 

សរបុចំណូលលមិត ល់ 

របស់ ស់ហុ៊ន    ១០៣.៩១០.៥១៨   ៤៣២.២២៦.០៨៣   ៨២.៩៧៦.៦៨៤   ៣៥០.០០៣.៣៣៥ 



ធ រវឌ នៈ សុ ីចំ ត់ 
រ យ រណ៍បែ មប មលមូលធនសេងបចេ ះេពល 
ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ៩ែខ គិត តឹមៃថទី៣០ ែខក  ២ំ០២០ 

7 
 

  េដមទុន  

ទុនប មង មបទ

ប តិ  

ក់ចំេណញ 

រក ទុក  

លេម ងពី របូរ                

រូបិយប័ណ 

 

សរបុ 

  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ 

ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ៩ែខគិត តឹមៃថទី៣០ ែខក ំ២០១៩ 

        (មិន ន តតពិនិត  និងេធសវនកម)        

  

 

ៃថទី១ ែខមក  ំ២០១៩   ១៦៥.០០០.០០០   ២១.៣២១.៨៧៤   ១៣២.៦៤៦.៩១២  -  ៣១៨.៩៦៨.៧៨៦ 

រេ ះផ យេដមទុនបែនម  ៥០.០០០.០០០  -  -  -  ៥០.០០០.០០០ 

ក់ចំេណញកុង   -  -  ៨២.៩៧៦.៦៨៤  -  ៨២.៩៧៦.៦៨៤ 

           

រេផរពី ក់ចំេណញរក ទុកេ ទុនប មង មបទប តិ  -  ១២.៦៤៤.៦០៣  (១២.៦៤៤.៦០៣)  -  - 

ៃថទី៣០ ែខក ំ២០១៩   ២១៥.០០០.០០០  ៣៣.៩៦៦.៤៧៧  ២០២.៩៧៨.៩៩៣  -  ៤៥១.៩៤៥.៤៧០ 

           

សមមូល ន់េរ ល  ៨៨០.៤២៥.០០០  ១៣៩.០៩២.៧២២  ៨១៧.១៦៨.២៣៨  ១៤.០៣០.៧៤០  ១.៨៥០.៧១៦.៧០០ 

ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ៩ែខគិត តឹមៃថទី៣០ ែខក ំ ២០២០           

ៃថទី១ ែខមក  ំ២០២០  ២១៥.០០០.០០០  ៣៣.៦៦១.៧៧៨  ២៤៧.៧១៨.៣៨៤  -  ៤៩៦.៣៨០.១៦២ 

រេ ះផ យេដមទុនបែនម  ១២០.០០០.០០០  -  -  -  ១២០.០០០.០០០ 

ក់ចំេណញកុង   -  -  ១០៣.៩១០.៥១៨  -  ១០៣.៩១០.៥១៨ 

           

រេផរពី ក់ចំេណញរក ទុកេ ទុនប មង មបទប តិ  -  ៨.៣៩៥.៨៨១  (៨.៣៩៥.៨៨១)  -  - 

ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  ៣៣៥.០០០.០០០  ៤២.០៥៧.៦៥៩  ៣៤៣.២៣៣.០២១  -  ៧២០.២៩០.៦៨០ 

សមមូល ន់េរ ល  ១.៣៧៣.៥០០.០០០  ១៧២.៤៣៦.៤០២  ១.៣៩៩.១៩២.០៣៨  ៨.០៦៣.៣៤៨  ២.៩៥៣.១៩១.៧៨៨ 

           

កំណត់ស ល់ដូច ន ប់ មួយ ប់ពីទំព័រទី១០ ដល់ទី៥១ គឺ ែផកមួយៃនរ យ រណ៍ហិរ វតុសេងបចេ ះេពលេនះ។ 



ធ រវឌ នៈ សុ ីចំ ត់ 

រ យ រណ៍លហូំរ ច់ ក់សេងបចេ ះេពល 
ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ៩ែខ គិត តឹមៃថទី៣០ ែខក  ២ំ០២០ 
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 កំណត់ 

ស ល់ 

 

ដំ ច់ រយិបរេិចទ៩ែខ 

ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០ 
 

ដំ ច់ រយិបរេិចទ៩ែខ 

ៃថទី៣០ ែខក ំ២០១៩ 

  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

       (មិន ន តតពិនិត  និងេធសវនកម) 

លំហូរ ច់ ក់ពីសកម ព

បតិបតិ រ       
 

ក់ចំេណញមុនបង់ពន    ១៣៣.២១៨.៥១៨   ៥៤៣.៧៩៧.៩៩១  ១០១.៤០៨.៨៩៦  ៤១០.៦០៤.៦២១ 

និយ័ត ព៖          

ចំ យរលំស់ ២៥   ១៣.៩៩៦.០២៩   ៥៧.១៣១.៧៩០  ១០.៥៦៨.៥៨៦  ៤២.៧៩២.២០៥ 

រ តបង់សុទរពឹំងទុកេល ទព

សកមហិរ វតុ 
២៦ 

  ៨.៩២១.៣៣១   ៣៦.៤១៦.៨៧៣  ១.៥១២.១៧៨  ៦.១២២.៨០៩ 

(ចំេណញ)/ ត ពី រលក់ 

ទព សម តិ និងបរ ិ រ    (២២.៣០៥)   (៩១.០៤៩)  ៨៦.៥១៥  ៣៥០.២៩៩ 

ចំណូលសុទពី រ ក់ ២០   (២០៦.២៧៥.៥០៦)   (៨៤២.០១៦.៦១៦)  (១៥០.៣៦៤.៣៥៧)  (៦០៨.៨២៥.២៨១) 

    (៥០.១៦១.៩៣៣)   (២០៤.៧៦១.០១១)  (៣៦.៧៨៨.១៨២)  (១៤៨.៩៥៥.៣៤៧) 

បែ មប មលៈ          

សមតុល េ ធ រ តិៃនកមុ    (២៣៥.៦៣៦.៦៧៥)   (៩៦១.៨៦៨.៩០៧)  (៣៤២.៥២៣.២៥៦)  (១.៣៨៦.៨៧៦.៦៦៤) 

សមតុល េ ធ រ     (១៥០.៣០៣.០០៩)   (៦១៣.៥៣៦.៨៨៣)  (១៨៧.៦៩៥.៨១៣)  (៧៥៩.៩៨០.៣៤៧) 

ឥណ នផល់ដល់អតិថិជន    (៦៦៤.៦២៤.៤៩៥)   (២.៧១២.៩៩៧.១៨៩)  (៦៧៧.៧១៦.០៣៨)  (២.៧៤៤.០៧២.២៣៨) 

ទព សកមេផ ង  ៗ   (១៣.២៨៦.៤៧៧)  (៥៤.២៣៥.៣៩៩)  (៦.៥៩៤.៩៥៥)  (២៦.៧០២.៩៧៣) 

ក់បេ របស់អតិថិជន    ១.០៨៧.២៩៣.៨០៥   ៤.៤៣៨.៣៣៣.៣១២  ១.១១០.៥៥២.៣៨៩  ៤.៤៩៦.៦២៦.៦២៣ 

បំណុលេផ ង  ៗ    ១៣.៣៧៥.៤៥៤   ៥៤.៥៩៨.៦០៣  ៧.៥៨២.០៥៧  ៣០.៦៩៩.៧៤៩ 

ច់ ក់េ ប ស់កុង បតិបតិ រ   (១៣.៣៤៣.៣៣០)   (៥៤.៤៦៧.៤៧៤)  (១៣៣.១៨៣.៧៩៨)  (៥៣៩.២៦១.១៩៧) 

រ ក់ នទទួល    ២៤៦.០៥៨.៩៩៨   ១.០០៤.៤១២.៨៣០  ១៨៤.៣៥៧.៣៦៩  ៧៤៦.៤៦២.៩៨៧ 

រ ក់ នបង់    (៣៧.៤៥១.៣៩៤)   (១៥២.៨៧៦.៥៩០)  (៣០.៣០០.១២១)  (១២២.៦៨៥.១៩០) 

ពនេល ក់ចំេណញ 

នបង់    (១២.០៩១.៣៧៤)   (៤៩.៣៥៦.៩៨៩)  (១៨.១៦៩.៧០១)  (៧៣.៥៦៩.១១៩) 

ច់ ក់សុទ នពីសកម ព 

បតិបតិ រ   ១៨៣.១៧២.៩០០   ៧៤៧.៧១១.៧៧៧  ២.៧០៣.៧៤៩  ១០.៩៤៧.៤៨១ 



 

ធ រវឌ នៈ សុ ីចំ ត ់

រ យ រណ៍លហូំរ ច់ ក់សេងបចេ ះេពល (ត) 
ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ៩ែខ គិត តឹមៃថទី៣០ ែខក  ២ំ០២០ 
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 កំណត់ 

ស ល់ 

 

ដំ ច់ រយិបរេិចទ៩ែខ 

ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  

ដំ ច់ រយិបរេិចទ៩ែខ 

ៃថទី៣០ ែខក ំ២០១៩ 

  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

       (មិន ន តតពិនិត  និងេធសវនកម) 

លំហូរ ច់ ក់ពីសកម ពវនិិេ គ          

រទិញមូលប តវនិិេ គ    (៣.២០២.០៤៩)  (១៣.០៧០.៧៦៤)  (២២២.៨៣៨.៨៧២)  (៩០២.២៧៤.៥៩៣) 

ច់ ក់ នពី រលក់ 

មូលប តវនិិេ គ    ២៩.៨០០.១៦២   ១២១.៦៤៤.២៦១  ១៧៥.០២៤.១៣៥  ៧០៨.៦៧២.៧២៣ 

រទិញ ទព សម តិ និងបរ ិ រ    (១០.៦៩៨.៨១៣)   (៤៣.៦៧២.៥៥៥)  (១០.៨៣៤.០២១)  (៤៣.៨៦៦.៩៥១) 

រទិញ ទព សកមអរបីូ    (១.៥៤២.១៩៣)   (៦.២៩៥.២៣២)  (៤.៤៨២.៥០៩)  (១៨.១៤៩.៦៧៩) 

ច់ ក់ នពី រលក់ ទព

សម តិ និងបរ ិ រ    ២២.៨៨២   ៩៣.៤០៤  ១៩.៦៥១  ៧៩.៥៦៧ 

ច់ ក់សុទ នពី/ (េ ប ស់កុង)     

សកម ព វនិិេ គ   ១៤.៣៧៩.៩៨៩  ៥៨.៦៩៩.១១៤  (៦៣.១១១.៦១៦)  (២៥៥.៥៣៨.៩៣៣) 

លំហូរ ច់ ក់ពីសកម ពហិរ ប ន         

រេ ះផ យេដមទុនបែនម    ១២០.០០០.០០០   ៤៨៩.៨៤០.០០០  ៥០.០០០.០០០  ២០២.៤៥០.០០០ 

រេ ះផ យមូលប តបំណុល

ជីវកម   -  -  ២០.៧០៧.៨០៦  ៨៣.៨៤៥.៩០៦ 

ច់ ក់ នពី ក់កមី    ៣៨២.៩៤១.៦៨៩   ១.៥៦៣.១៦៧.៩៧៤  ២៧៧.២៦៣.៤១១  ១.១២២.៦៣៩.៥៥១ 

រទូ ត់សង ក់កមី    (៤៥៤.៧៤២.៨៤៤)   (១.៨៥៦.២៦០.២៨៩)  (១៧២.៦០៦.០៨៩)  (៦៩៨.៨៨២.០៥៤) 

រទូ ត់សងអនុបំណុល    (៩.០០០.០០០)   (៣៦.៧៣៨.០០០)  (៣.០០០.០០០)  (១២.១៤៧.០០០) 

រទូ ត់សង ក់េដមភតិសន     (៤.៦៨៦.៤០៧)   (១៩.១២៩.៩១៣)  (៤.៥៦២.៩០៥)  (១៨.៤៧៥.២០២) 

ច់ ក់សុទ នពីសកម ព 

ហិរ ប ន    ៣៤.៥១២.៤៣៨   ១៤០.៨៧៩.៧៧២  ១៦៧.៨០២.២២៣  ៦៧៩.៤៣១.២០១ 

រេកនេឡងសុទនូវ ច់ ក់ 

និង ច់ ក់សមមូល    ២៣២.០៦៥.៣២៧  ៩៤៧.២៩០.៦៦៣  ១០៧.៣៩៤.៣៥៦  ៤៣៤.៨៣៩.៧៤៩ 

ច់ ក់ និង ច់ ក់សម

មូល េដម     ៥៥៤.៥៤០.១៦៤   ២.២៥៩.៧៥១.១៦៨  ៤៤១.៧៥៧.៤១១  ១.៧៧៤.៩៨១.២៧៧ 

លេម ងពី របូររបិូយប័ណ    -    ១៨.០៤០.៦៨២  -  ៣៨.៩៥៥.៤៦០ 

ច់ ក់ និង ច់ ក់ 

សមមូល ចុង  ២៧   ៧៨៦.៦០៥.៤៩១   ៣.២២៥.០៨២.៥១៣  ៥៤៩.១៥១.៧៦៧  ២.២៤៨.៧៧៦.៤៨៦ 

 

កំណត់ស ល់ដូច ន ប់ មួយ ប់ពីទំព័រទី១០ ដល់ទី៥១ គឺ ែផកមួយៃនរ យ រណ៍ហិរ វតុចេ ះេពលេនះ។ 



ធ រវឌ នៈ សុ ីចំ ត់ 

កំណត់ស លេ់លរ យ រណ៍ហរិ វតុសេងបចេ ះេពល 

ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ និង៩ែខ គិត តឹមៃថទី៣០ ែខក ២ំ០២០ 
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១ អំពីធ រ 

ធ រវឌ នៈ សីុ ចំ ត់ េ ត់  (“ធ រ”) នចុះប ីេ កមុ េ ៃថទី ២៥ ែខតុ  ំ ១៩៩៦ 

មួយ កសួង ណិជកមេ ម រចុះប ីេលខ Co. ៣២២/៩៧E (េលខចុះប ីថី ០០០១០៥៩៣) និង ន

ប់េផមេធ បតិបតិ រ ជីវកម េ ៃថទី ២៥ ែខតុ  ំ ១៩៩៦ ។ េ ៃថទី ២៨ ែខវចិិ  ំ ២០០៦ ធ រ

តិៃនកមុ  (“NBC”) នផល់ ប័ណអចិៃ នយ៍េលខ ១៤ ដល់ធ រ ។  

សកម ពចម ង របស់ធ រ គឺផល់េស កមធ រ និងេស កមហិរ វតុ ែដល ក់ព័នេ កុង                  

ពះ ច កកមុ ។ ពំុ ន រ ស់បូរ រវនេ េលសកម ពចម ងរបស់ធ រ េ កុង

រយិបរេិចទេនះេទ។ 

រ ិ ល័យចុះប ីរបស់ធ រ នទី ំងសិតេ  រេលខ ១៤១ ១៤៦ ១៤៨ និង១៤៨  េប េស េដ 

ម វថីិ ពះសីហនុ និង េលខ ១៥ និង ១៥៣  េប េស ផូវេលខ២៧៨ ភូមិទី៤ ស ត់ បឹងេកងកងទី១ ខណ               

បឹងេកងកង ជ នីភំេពញ ពះ ច កកមុ  ។ 

រ យ រណ៍ហិរ វតុសេងបចេ ះេពល     តវ នអនុម័តឲ េចញផ យេ យ កម បឹក ភិ លេ       ៃថទី២៦ 

ែខវចិិ   ំ២០២០ ។ 

២. មូល នៃន រេរ បចំ  

២.១ រ យ រណ៍អនុេ ម ព 

រ យ រណ៍សេងបចេ ះេពល តវ នេរ បចំេឡង េ យអនុេ ម ម សង់ រគណេនយ អនរ តិៃនកមុ  

េលខ ៣៤ សីពី រ យ រណ៍ហិរ វតុចេ ះេពល។  

រ យ រណ៍ហិរ វតុសេងបចេ ះេពល មិន ន ប់ប ូ ល នូវកំណត់ស ល់ ំងអស់ ែដល នកុង    

រ យ រណ៍ហិរ វតុ ប ំ ំេ ះេទ។ ដូេចះេហយ រ នរ យ រណ៍ហិរ វតុចេ ះេពល គួរែត ន រ

ប់ មួយរ យ រណ៍ហិរ វតុ ប ំ ំស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទៃថទី៣១ ែខធូ ំ២០១៩ និងេសចកី

ជូនដំណឹង រណៈរបស់ធ រវឌ នៈ សីុ ចំ ត់ េ អំឡុងេពល រយិបរចិទចេ ះេពលេនះ។           

លទផលស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ និង៩ែខគិត តឹមៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០ មិនែមន               

សូច ករៃនលទផលែដល ចរពឹំងទុកស ប់    ដំ ច់ រយិបរេិចទ ប ំ ំគិត តឹម    ៃថទី៣១ ែខធូ 

ំ២០២០េ ះេទ។ 

២.២ រវនិិច័យគណេនយ  សំ ន់ៗ និង បភពចម ង ៃន រ ៉ ន់ ន ពមិន កដ 

រេរ បចំរ យ រណ៍ហិរ វតុសេងបចេ ះេពល ត មវឱ គណ: គប់ គងេធ រវនិិច័យ រ ៉ ន់ ន និង

រសនត ែដល នផលប៉ះ ល់ដល់ រអនុវតនូវេ លនេ យគណេនយ  និងសមតុល ទព សកម 

បំណុល ចំណូល និងចំ យ ែដល ន យ រណ៍។ លទផល ក់ែសង ចខុសពី រ ៉ ន់ ន ំងេ ះ។ 

  



ធ រវឌ នៈ សុ ីចំ ត់ 

កំណត់ស លេ់លរ យ រណ៍ហរិ វតុសេងបចេ ះេពល 

ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ និង៩ែខ គិត តឹមៃថទី៣០ ែខក ២ំ០២០ 
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 ២. មូល នៃន រេរ បចំ (ត) 

២.២ រវនិិច័យគណេនយ  សំ ន់ៗ និង បភពចម ង ៃន រ ៉ ន់ ន ពមិន កដ (ត) 

េ កុង រេរ បចំេឡងៃនរ យ រណ៍ហិរ វតុសេងបចេ ះេពល រវនិិច័យសំ ន់ៗ  ែដល តវ នេធ

េ យគណ: គប់ គងកុង រអនុវតនូវេ លនេ យ គណេនយ  និង បភពចម ងៃន រ ៉ ន់ ន ព                  

មិន កដ គឺដូចនឹងអីែដល នអនុវតេ កុងរ យ រណ៍ហិរ វតុស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទគិត តឹម     

ៃថទី៣១ ែខធូ ំ២០១៩ែដរេលកែលងែតចំណុចែដល នប ញេ កុងកំណត់ស ល់ទី៣២។ 

២.៣ រ គប់ គង និភ័យហិរ វតុ 

េ លេ  និងេ លនេ យរបស់ធ រកុង រ គប់ គង និភ័យហិរ វតុ គឺដូចនឹងអីែដល នប ញ

េ កុង    រ យ រណ៍ហិរ វតុស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទគិត តឹមៃថទី ៣១ ែខធូ ំ២០១៩ េលកែលងែត

ចំណុចែដល នប ញេ កុងកំណត់ស ល់ទី៣២។ 

២.៤ រប ញ របិូយប័ណ ក់េរ ល 

អនុេ ម មច ប់សីពី គណេនយ និងសវនកម ចុះៃថទី១១ ែខេម  ំ២០១៦ រកត់ បូរពី ក់ដុ រ     

េមរកិេ ក់េរ លែដល នប ញកុងរ យ រណ៍ហិរ វតុសេងបចេ ះេពល េ យេ ប ស់អ

ចុង រយិបរេិចទ និងអ មធ មស ប់ រយិបរេិចទ  ដូចែដល ន ប សេ យធ រ តិៃនកមុ ។  

ទព សកម និងបំណុលេ កុងរ យ រណ៍ ន ពហិរ វតុនីមួយៗែដល នប ញ តវ នបូរ ម អ

ចុង រយិបរេិចទៃនរ យ រណ៍ េ យែឡកខង់ចំណូល និងចំ យ េ កុងរ យ រណ៍ ចំេណញ ឬ ត និង

លទផលលមិតេផ ងៗ និងខង់េ កុងលំហូរ ច់ ក់ តវ នបូរេ ក់េរ លេ យេ ប ស់អ មធ ម

ស ប់ រយិបរេិចទ។ លទផលៃន ពលេម ងែដលេកតេទ ងពី របូររបិូយប័ណ តវ នកត់ កុងចំណូល

លមិតេផ ងៗ។  

រ យ រណ៍ហិរ វតុសេងបចេ ះេពលែដល នប ញ ក់េរ ល តវ នេធេឡងេ យែផកេលអ បូរ

ក់កុងមួយដុ រ េមរកិដូច ងេ ម៖ 

 

អ ចុង រយិបរេិចទ 

 

អ មធ ម ៩  ែខ  អ មធ ម ៣ ែខ 

 

ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០ ៤.១០០  ៤.០៨២  ៤.០៩៥ 

ៃថទី៣១ ែខធូ ំ២០១៩ ៤.០៧៥  មិនេ ប ស ់ មិនេ ប ស ់

ៃថទី៣០ ែខក ំ២០១៩ ៤.០៩៥  ៤.០៤៩  ៤.០៨៧ 



ធ រវឌ នៈ សុ ីចំ ត់ 
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៣. េ លនេ យគណេនយ សំ ន់ៗ 

េ លនេ យគណេនយ តវ នអនុវត  េ យ នសងតិ ព  ដូចរ យ រណ៍ហិរ វតុ    ស ប់ដំ ច់

រយិបរេិចទ ៃថទី៣១ ែខធូ ំ២០១៩ េលកែលងែត ចំណុចែដល នប ញេ កុងកំណត់ស ល់ទី ៣២ និង

រអនុវតសង់ រថី និងសង់ រែដល តវ នេធវេិ ធនកមដូច ងេ ម។ 

៣.១ សង់ រថីនិងសង់ រែដល តវ នេធវេិ ធនកម  ែដល នសុពល ពេ កុង រយិបរេិចទេនះ 

រេធវេិ ធនកមេ េល CIFRS ៣              និយមន័យៃន ជីវកម 

រេធវេិ ធនកមេ េល  CIAS ១ និង CIAS ៨  និយមន័យៃន ព រវន   

កបខ័ណទស ន ន រេធវេិ ធនកមេ េល ឯក រេ ង ៃន កបខ័ណ

ទស ន នកុងសង់  CIFRSs 

រេធវេិ ធនកមេ េល CIFRS ១៦ សម ន រជួលែដល ក់ទងនឹងកូវដី ១៩ 

ធ រមិន ំ ច់ែកែ បេ លនេ យគណេនយ  ឬែកត មវ តឡប់េ យេ យ រែត រអនុម័តសង់ រ

ំងេនះេឡយ។ 
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៣. េ លនេ យគណេនយ សំ ន់ៗ (ត) 

៣.២ សង់ រថីនិងែកែ បែដល នេចញផ យែតពំុ ន់ នសុពល ព 

CIFRS ១៧             កិចសន ៉ ប់រង 

CIFRS ១០ និង CIAS ២៨ ( រេធវេិ ធនកម) រលក់ ឬ រេធវ ិ គ នៃន ទព សកមរ ងអកវនិិេ គ 

និង តិសមន័ ឬ  កមហុ៊នរមួទុន  

រេធវេិ ធនកមេ េល CIAS ១ បទប ញៃនរ យ រណ៍ហិរ វតុ 

រេធវេិ ធនកមេ េល CIAS ៣៧ សំវ ិ នធន បំណុលយ ព និង ទព សកមយ ព 

រេធវេិ ធនកមបែនមេទ តេ េល CIFRS ៣ ររួមប ូ លៃន ជីវកម 

រេធវេិ ធនកមេ េល CIAS ១៦ ទព សម តិ និងបរ ិ រ - ក់កៃ មទទួល នមុនេពល

រ ក់េ ប ស់ 

រែកលម ប ំ ំេ េល សង់ រ  - រេធវេិ ធនកមេ េល CIFRS ១ រអនុវត េលក 

CIFRS ២០១៨-២០២០ ដំបូងៃនសង់ រ CIFRS 

   - រេធវេិ ធនកមេ េល CIFRS ៩ ឧបករណ៍ហិរ វតុ  

   - រេធវេិ ធនកមេ េលឧ ហរណ៍េលCIFRS១៦     

   - រេធវេិ ធនកមេ េល CIAS ៤១ កសិកម 

ធ រកំណត់  នឹងពំុ ននិយ័ត ព រវនេ ះេឡយ ចំេ ះ រអនុម័ត េលកដំបូង នូវ រេធ        

វេិ ធនកមេ េល CIAS១. CIAS ៣៧. CIAS ១៦. CIFRS ១. CIFRS ៩. និង CIFRS ១៦។ CIFRS ១៧. CIFRS ១០. 

CIFRS ៣. CIAS ៤១ និង CIAS ២៨ គឺមិន ក់ទងនឹងធ រេ ះេទ។ 
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៤. ច់ ក់កងុៃដ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  ៃថទី៣១ ែខធូ ំ២០១៩ 

 ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

        

ច់ ក់កុងៃដ  ២៧៩.៦៦៣.០៤៦   ១.១៤៦.៦១៨.៤៨៩   ២៣៧.៥៩២.៨៦២   ៩៦៨.១៩០.៩១៣ 

ច់ ក់កំពុង បមូល  ១៧.៥៨៨.១៩០   ៧២.១១១.៥៧៩   ១៤.១៥៧.៣៤៣   ៥៧.៦៩១.១៧២ 

  ២៩៧.២៥១.២៣៦   ១.២១៨.៧៣០.០៦៨   ២៥១.៧៥០.២០៥  ១.០២៥.៨៨២.០៨៥ 

៥. សមតុល េ ធ រ តិៃនកមុ  

 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  ៃថទី៣១ ែខធូ ំ២០១៩ 

 ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

        

ក់តមល់ េលេដមទុន (ក)  ៣៣.៥០៧.៥៧៩   ១៣៧.៣៨១.០៧៤   ២១.៥៥៣.៧៧០   ៨៧.៨៣១.៦១៣ 

ទុនប មង តពកិច (ខ)  ៣០៤.៦២៤.៤៣៩   ១.២៤៨.៩៦០.២០០   ៤១៣.៩៩១.៩៤៥  ១.៦៨៧.០១៧.១៧៦ 

គណនីចរន  ១៤៥.៨៣១.០៦៧   ៥៩៧.៩០៧.៣៧៥   ២៣៥.៦៩១.៨៨៦   ៩៦០.៤៤៤.៤៣៥ 

មូលប ត ចជួញដូរ ន (NCD)  ៩៧៥.៧៦២.៨១៧   ៤.០០០.៦២៧.៥៤៩  ៤៨០.៤១៦.៦៣៨  ១.៩៥៧.៦៩៧.៨០០ 

  ១.៤៥៩.៧២៥.៩០២   ៥.៩៨៤.៨៧៦.១៩៨  ១.១៥១.៦៥៤.២៣៩  ៤.៦៩២.៩៩១.០២៤ 

(ក) ក់តមល់ េលេដមទុន 

េ យអនុេ មេ ម ប ស  របស់ធ រ តិៃនកមុ  េលខធ៧-០១-១៣៦    ចុះៃថទី១៥     ែខតុ       

ំ២០០១ ធ រ ំ ច់ តវរក ក់បេ  មច ប់ឲ ន ១០% ៃនេដមទុនសរុបរបស់ខួន ។ ក់តមល់

េនះមិន ចេ ប ស់ នកុង បតិបតិ រ ប ំៃថេ ះេទ និង តវបងិលឲ ធ រវញិ េ េពលែដលធ រ  

ស័ គចិតប ប់ ជីវកមរបស់ខួន ។ 

កុង រយិបរេិចទេនះ ធ រទទួល ន រ ក់អ ពី ០,០៩% េ  ០,៤៧% កុងមួយ ំ (២០១៩៖ ០,៥៤% 

េ  ០,៧២% កុងមួយ ំ)។ 

 (ខ) ក់ប មង តពកិច 

ក់ប មង តពកិច គឺ ក់ប មងែដលែ ប បល មក មិតៃន ក់បេ របស់អតិថិជន និង ក់កមី      

បរេទស។ តវ នរក ទុកេ យេ រព ម ប សរបស់ធ រ តិៃនកមុ េលខ ធ៧-០២០-២៣០ ចុះៃថ

ទី ១៨ ែខមី  ំ ២០២០ ែដល តវ នគណ មអ  ៧% ៃន ក់បេ របស់អតិថិជន ក់េរ ល និង

របិូយវតុេ ពី ក់េរ ល។
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ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ និង៩ែខ គិត តឹមៃថទី៣០ ែខក ២ំ០២០ 

15 
 

៦. សមតុល េ ធ រ  

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  ៃថទី៣១ ែខធូ ំ២០១៩ 

 ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

        

សមតុល េ ធ រ  

ស់ែវង មតៃមដករលំស់  ៣៥៧.២០៤.៨៧៧  ១.៤៦៤.៥៣៩.៩៩៦  ៩៣.៤៧២.៤៣១  ៣៨០.៩០០.១៥៦ 

សំវ ិ នធនេល រ តបង់ពី

ឱន ពៃនតៃម  (៧៣៥.៧៨៥)  (៣.០១៦.៧១៩)  (៦០.៧៤២)  (២៤៧.៥២៣) 

  ៣៥៦.៤៦៩.០៩២   ១.៤៦១.៥២៣.២៧៧  ៩៣.៤១១.៦៨៩  ៣៨០.៦៥២.៦៣៣ 

៧. ឥណ នផលដ់លអ់តិថិជន 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  ៃថទី៣១ ែខធូ ំ២០១៩ 

 ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

េ តៃមរលំស់        

ឥណ ន ណិជកម៖        

ឥណ នរយៈេពលខី  ១១.៩៩៩.៨១០   ៤៩.១៩៩.២២១  ៨.៦៤២.៦៥៤  ៣៥.២១៨.៨១៥ 

ឥណ នរយៈេពលែវង  ៣.១៦២.០៣៧.០៩១  ១២.៩៦៤.៣៥២.០៧៣  ២.៦៣១.៦២១.៣៥០  ១០.៧២៣.៨៥៧.០០១ 

ឥណ នវ ិ របូន៍  ២១៥.៧១៣.០៤៣   ៨៨៤.៤២៣.៤៧៦  ៩៥.២១៧.១២៥  ៣៨៨.០០៩.៧៨៤ 

ឥណ នអកេ ប ស់៖        

ឥណ នេគហ ន  ២៧.០៩០.១៦១   ១១១.០៦៩.៦៦០  ១៤.២៩៥.៦៤៩  ៥៨.២៥៤.៧៧០ 

ឥណ ន នយន  ១.៣២៨.៥៨៧   ៥.៤៤៧.២០៧  ១៦.០៦០  ៦៥.៤៤៥ 

ឥណ នផល់ដល់បុគលិក  ១៣.៨២២.៣០០   ៥៦.៦៧១.៤៣០  ១២.៦០៥.១៥២  ៥១.៣៦៥.៩៩៤ 

ប័ណឥណ ន  ២.០៧៩.៩១៦   ៨.៥២៧.៦៥៦  ២.០២៨.៣៧៥  ៨.២៦៥.៦២៨ 

ឥណ នដុលសរបុ  ៣.៤៣៤.០៧០.៩០៨  ១៤.០៧៩.៦៩០.៧២៣  ២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥  ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧ 

សំវ ិ ននធនេល រ តបង់ពី    

    ឱន ពៃនតៃម  (១៤.២៦០.៣១២)   (៥៨.៤៦៧.២៧៩) 

 

(៦.៣៥៥.៤៥២)  (២៥.៨៩៨.៤៦៧) 

ឥណ នសុទសរបុ  ៣.៤១៩.៨១០.៥៩៦  ១៤.០២១.២២៣.៤៤៤  ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣  ១១.២៣៩.១៣៨.៩៧០ 
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៨. មូលប តវិនិេ គ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  ៃថទី៣១ ែខធូ ំ២០១៩ 

 ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

មូលប តវនិិេ គេ តៃម

រលំស់  ៦.៤៩៤.៥៥៧   ២៦.៦២៧.៦៨៤  ៣៣.៣០៧.០១៤  ១៣៥.៧២៦.០៨៣ 

សំវ ិ ន ន េល រ តបង់ពី

ឱន ពៃនតៃម  (៣១.១០៤)   (១២៧.៥២៧)  (២១.៥៨០)  (៨៧.៩៣៩) 

  ៦.៤៦៣.៤៥៣   ២៦.៥០០.១៥៧  ៣៣.២៨៥.៤៣៤  ១៣៥.៦៣៨.១៤៤ 

 



ធ រវឌ នៈ សុ ីចំ ត់ 
កំណត់ស លេ់លរ យ រណ៍ហរិ វតុសេងបចេ ះេពល 

ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ៣ែខ និង៩ែខ គិត តឹមៃថទី៣០ ែខក ២ំ០២០ 
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៩. ទព សម តិ និងបរ ិ រ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

រជួសជុលែកលម

រជួល  

បរ ិ រ រ ិ ល័យ

េ គ ងស រមឹនិង

េ គ ងបំ ក់  នយន  

កំុព ូទ័រ និងស រៈ

ព័ត៌ នវទិ   

សំណង់កំពុង 

ដំេណ រ រ  សរបុ 

 ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

ៃថទី៣១ ែខធូ ំ២០១៩              

តៃមេដម  ២២.៥៣៨.៧៦៧   ១២.១៧៩.០៤២   ១.៦៣២.៨៣៥   ២២.៩៣២.៦៦៧   ២៧៩.៩០៨   ៥៩.៥៦៣.២១៩  ២៤២.៧២០.១១៧ 

រលំស់បងរ  ៥.៥៨៩.៧៣៣   ៤.៧៥១.៩៨២   ៩៩២.៤៦១   ៧.៧៨០.២៨៥   -     ១៩.១១៤.៤៦១   ៧៧.៨៩១.៤២៨ 

តៃមេ ង  ១៦.៩៤៩.០៣៤   ៧.៤២៧.០៦០   ៦៤០.៣៧៤   ១៥.១៥២.៣៨២   ២៧៩.៩០៨   ៤០.៤៤៨.៧៥៨   ១៦៤.៨២៨.៦៨៩ 



ធ រវឌ នៈ សុ ីចំ ត់ 

កំណត់ស លេ់លរ យ រណ៍ហរិ វតុសេងបចេ ះេពល 

ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ និង៩ែខ គិត តឹមៃថទី៣០ ែខក  ២ំ០២០ 
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៩. ទព សម តិ និងបរ ិ រ (ត)

 

រជួសជុលែកលម

រជួល  

បរ ិ រ រ ិ ល័យ

េ គ ងស រមឹនិង

េ គ ងបំ ក់  នយន  

កំុព ូទ័រ និងស រៈ

ព័ត៌ នវទិ   

សំណង់កំពុង 

ដំេណ រ រ  សរបុ 

ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០ ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

តៃមេដម              

ៃថទី១ ែខមក  ំ២០២០  ២២.៥៣៨.៧៦៧   ១២.១៧៩.០៤២   ១.៦៣២.៨៣៥   ២២.៩៣២.៦៦៧   ២៧៩.៩០៨   ៥៩.៥៦៣.២១៩   ២៤២.៧២០.១១៧ 

រទិញបែនម  ៨២.៣៦៥   ១.៧៣៣.៧១៩   ៦៦.៦៦០   ៦.៦៨០.០៥៤   ២.១៧៧.៣៩៣   ១០.៧៤០.១៩១   ៤៣.៨៤១.៤៦០ 

រេផរ  ១.៧៩១.៣៤០   ១៤៦.០៥៤   -     -     (១.៩៣៧.៣៩៤)   -     -   

រលក់េចញ  -     (១.៤៦៦)   (១១.៧៨០)   (៧.២៨១)   -     (២០.៥២៧)   (៨៣.៧៩១) 

រលុបេ ល (៧.៤១៨)  (៤០.១២២)  -  (៥.៩២១)  -   (៥៣.៤៦១)   (២១៨.២២៨) 

លេម ងពី របូររូបិយប័ណ -  -  -  -  -  -  ១.៦៨១.០៧២ 

ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  ២៤.៤០៥.០៥៤   ១៤.០១៧.២២៧   ១.៦៨៧.៧១៥   ២៩.៥៩៩.៥១៩   ៥១៩.៩០៧   ៧០.២២៩.៤២២   ២៨៧.៩៤០.៦៣០ 

រលំស់បងរ              

ៃថទី១ ែខមក  ំ២០២០  ៥.៥៨៩.៧៣៣   ៤.៧៥១.៩៨២   ៩៩២.៤៦១   ៧.៧៨០.២៨៥   -     ១៩.១១៤.៤៦១   ៧៧.៨៩១.៤២៨ 

រលំស ់  ២.៤២០.៨៨៩   ១.៨២៦.៩៩៤   ១៥៦.៤៨៣   ៤.២៥៣.៧៣៩   -     ៨.៦៥៨.១០៥   ៣៥.៣៤២.៣៨៥ 

រលក់េចញ  -     (១.២២៤)   (១១.៧៨០)   (៧.២៧៨)   -     (២០.២៨២)   (៨២.៧៩១) 

រលុបេ ល  (៣.៦២៩)   (២.២៤៨)   -     (៥.៨៧៥)   -     (១១.៧៥២)   (៤៧.៩៧២) 

លេម ងពី របូររូបិយប័ណ  -     -     -     -     -     -     ៦៣៣.១៣១ 

ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  ៨.០០៦.៩៩៣   ៦.៥៧៥.៥០៤   ១.១៣៧.១៦៤   ១២.០២០.៨៧១   -     ២៧.៧៤០.៥៣២   ១១៣.៧៣៦.១៨១ 

តៃមេ ង              

ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  ១៦.៣៩៨.០៦១   ៧.៤៤១.៧២៣   ៥៥០.៥៥១   ១៧.៥៧៨.៦៤៨   ៥១៩.៩០៧   ៤២.៤៨៨.៨៩០   ១៧៤.២០៤.៤៤៩ 



ធ រវឌ នៈ សុ ីចំ ត់ 

កំណត់ស លេ់លរ យ រណ៍ហរិ វតុសេងបចេ ះេពល 

ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ និង៩ែខ គិត តឹមៃថទី៣០ ែខក  ២ំ០២០ 
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១០.       សទិិកងុ រេ ប ស់ ទព សកម 

ធ រ នចុះភតិសន េល រជួល ទព សកម រួម ន រ រ ិ ល័យ និង នយន។ ព័ត៌ នសីអំពី   

ភតិសន  ែដលធ រគឺ អកជួល តវ នប ញដូច ងេ ម។ 

 

 រ

រ ិ ល័យ  នយន  សរបុ 

  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

ៃថទី៣១ ែខធូ ំ២០១៩         

តៃមេដម  ៤២.៥៦០.២៦៧  ១.៥៨៣.៩៥៦  ៤៤.១៤៤.២២៣  ១៧៩.៨៨៧.៧០៩ 

រលំស់បងរ  ៨.៥៥៨.៣៨២  ១.០៤៨.៨១០  ៩.៦០៧.១៩២  ៣៩.១៤៩.៣០៨ 

តៃមេ ង  ៣៤.០០១.៨៨៥  ៥៣៥.១៤៦  ៣៤.៥៣៧.០៣១  ១៤០.៧៣៨.៤០១ 

ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០         

តៃមេដម         

ៃថទី១ ែខមក  ំ២០២០  ៤២.៥៦០.២៦៧  ១.៥៨៣.៩៥៦  ៤៤.១៤៤.២២៣  ១៧៩.៨៨៧.៧០៩ 

រទិញបែនម   ៣.០៦១.១៣២   ៣៩៨.៣៦០   ៣.៤៥៩.៤៩២   ១៤.១២១.៦៤៦ 

លេម ងពី របូររបិូយប័ណ   -     -     -     ១.១៦៥.៨៧៦ 

ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០   ៤៥.៦២១.៣៩៩   ១.៩៨២.៣១៦   ៤៧.៦០៣.៧១៥   ១៩៥.១៧៥.២៣១ 

រលំស់បងរ         

ៃថទី១ ែខមក  ំ២០២០  ៨.៥៥៨.៣៨២  ១.០៤៨.៨១០  ៩.៦០៧.១៩២  ៣៩.១៤៩.៣០៨ 

រលំស់   ៤.០៩១.៧៩០   ៣៩៥.៤៧៥   ៤.៤៨៧.២៦៥   ១៨.៣១៧.០១៦ 

លេម ងពី របូររបិូយប័ណ   -     -     -     ៣២០.៩៤៩ 

ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០   ១២.៦៥០.១៧២   ១.៤៤៤.២៨៥   ១៤.០៩៤.៤៥៧   ៥៧.៧៨៧.២៧៣ 

តៃមេ ង         

ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០   ៣២.៩៧១.២២៧   ៥៣៨.០៣១   ៣៣.៥០៩.២៥៨  ១៣៧.៣៨៧.៩៥៨ 



ធ រវឌ នៈ សុ ីចំ ត់ 

កំណត់ស លេ់លរ យ រណ៍ហរិ វតុសេងបចេ ះេពល 

ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ និង៩ែខ គិត តឹមៃថទី៣០ ែខក  ២ំ០២០ 
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១០. សទិិកងុ រេ ប ស់ ទព សកម (ត) 

ទឹក ក់ តវ នទទួល ល់េ កុងរ យ រណ៍ចំេណញ ឬ ត 

  

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០១៩ 

  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

      (មិន ន តតពិនិត  និងេធសវនកម) 

ចំ យរលំស់េលសិទិកុង រេ ប ស់ 

ទព សកម   ១.៦៣២.៤៦៣   ៦.៦៨៤.៩៣៦   ១.៤៤៨.៨៦១   ៥.៩២១.៤៩៥ 

ចំ យ រ ក់េលភតិសន បំណុល   ៤៥៦.១៥៥   ១.៨៦៧.៩៥៥   ៤២១.៦២៣   ១.៧២៣.១៧៣ 

ចំ យេលភតិសន របស់ ទព សកម  

       ែដល នតៃម ប   ៨៤៩.៣៥៣   ៣.៤៧៨.១០១   ៦៩៤.៣៩១   ២.៨៣៧.៩៧៦ 

   ២.៩៣៧.៩៧១   ១២.០៣០.៩៩២   ២.៥៦៤.៨៧៥   ១០.៤៨២.៦៤៤ 

 

  

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៩ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៩ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០១៩ 

  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

      (មិន ន តតពិនិត  និងេធសវនកម) 

ចំ យរលំស់េលសិទិកុង រេ ប ស់ 

ទព សកម   ៤.៤៨៧.២៦៥   ១៨.៣១៧.០១៦  ៤.១៣៤.២៤៤  ១៦.៧៣៩.៥៥៤ 

ចំ យ រ ក់េលភតិសន បំណុល   ១.១៩៤.៨២២   ៤.៨៧៧.២៦៣  ១.២២៤.៦៦៣  ៤.៩៥៨.៦៦០ 

ចំ យេលភតិសន របស់ ទព សកម  

       ែដល នតៃម ប   ៣.១៨៩.៤០៥   ១៣.០១៩.១៥១  ១.៨៧៩.៣៩៨   ៧.៦០៩.៦៨៣ 

   ៨.៨៧១.៤៩២   ៣៦.២១៣.៤៣០  ៧.២៣៨.៣០៥  ២៩.៣០៧.៨៩៧ 

  



ធ រវឌ នៈ សុ ីចំ ត់ 

កំណត់ស លេ់លរ យ រណ៍ហរិ វតុសេងបចេ ះេពល 

ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ និង៩ែខ គិត តឹមៃថទី៣០ ែខក  ២ំ០២០ 
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១១. ទព សកមអរបូី 

  ៃថទី ៣១ ែខធូ ំ ២០១៩ 

  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

កមវធីិកំុព ូទ័រ     

តៃមេដម  ៩.៩១៦.២៥៩  ៤០.៤០៨.៧៥៥ 

រលំស់បងរ  ២.៧៤១.៥២២  ១១.១៧១.៧០២ 

សមតុល ចុង   ៧.១៧៤.៧៣៧  ២៩.២៣៧.០៥៣ 

     

  ៃថទី ៣០ ែខក ំ ២០២០ 

  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

កមវធីិកំុព ូទ័រ     

តៃមេដម     

សមតុល េដម    ៩.៩១៦.២៥៩   ៤០.៤០៨.៧៥៥ 

រទិញបែនម  ១.៥៤២.១៩៣  ៦.២៩៥.២៣២ 

លេម ងពី របូររបិូយប័ណ  -  ២៧៥.៦៦៦ 

   ១១.៤៥៨.៤៥២   ៤៦.៩៧៩.៦៥៣ 

រលំស់បងរ     

សមតុល េដម    ២.៧៤១.៥២២   ១១.១៧១.៧០២ 

រលំស់  ៨៥០.៦៥៩  ៣.៤៧២.៣៨៩ 

លេម ងពី របូររបិូយប័ណ  -  ៨៣.៨៥១ 

   ៣.៥៩២.១៨១   ១៤.៧២៧.៩៤២ 

សមតុល ចុង    ៧.៨៦៦.២៧១   ៣២.២៥១.៧១១ 

  



ធ រវឌ នៈ សុ ីចំ ត់ 

កំណត់ស លេ់លរ យ រណ៍ហរិ វតុសេងបចេ ះេពល 

ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ និង៩ែខ គិត តឹមៃថទី៣០ ែខក  ២ំ០២០ 
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១២.  ទព សកមពនពន រ - សទុ 

ពនពន រ ទព សកម និងបំណុល តវ ន ត់កងេ េពល ន រអនុ តេ យច ប់ កុង រ ត់កង

រ ង ទព សកមពនបចុប ន និងបំណុលពនបចុប ន េហយេ េពលែដលពនពន រសិតេ ម ធរពន      

ែតមួយ។ ចំនួនែដល ន ត់កងរចួេហយ នដូច ងេ ម៖ 

  ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  ៃថទី៣១ ែខធូ ំ២០១៩ 

  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

ទព សកមពនពន រ    ៥.១៨៩.៣៩៨   ២១.២៧៦.៥៣២  ៤.៧៩២.៧២២  ១៩.៥៣០.៣៤២ 

បំណុលពនពន រ   (២.២៨៦.១៤៥)   (៩.៣៧៣.១៩៥)  (២.៦០១.៣៣១)  (១០.៦០០.៤២៤) 

ទព សកមពនពន រ - សុទ   ២.៩០៣.២៥៣   ១១.៩០៣.៣៣៧  ២.១៩១.៣៩១  ៨.៩២៩.៩១៨ 

 

ទព សកមពនពន រេកតេឡង គេ ចនប លមកពីចំណូលកៃ មេស ដំេណ រ រ និងេស តពន រ និង

ក់ឧបតមបងរៃនគណ: គប់ គង។ 
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១៣. ទព សកមេផ ងៗ 

 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  ៃថទី៣១ ែខធូ ំ២០១៩ 

 ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

        

ក់កក់ និង ក់បង់មុន  ១២.៥៧១.១៤០   ៥១.៥៤១.៦៧៤  ១២.១៩៩.៨២៧  ៤៩.៧១៤.២៩៥ 

គណនី តវទទួលពី Master/Visa 

Card  និង MoneyGram  និង ទព

តវទទួល នេផ ង  ៗ  ១០.១១៣.៩៥៤   ៤១.៤៦៧.២១១   ៣.៩១៨.៤៧០   ១៥.៩៦៧.៧៦៤ 

រចំ យបុេរ ប ន  ៤.៩៦៦.៧០៣   ២០.៣៦៣.៤៨២  ៤.៣៤៧.១១៦  ១៧.៧១៤.៤៩៨ 

រផត់ផង់ ត  ៣.៥៦៦.៥៥៧   ១៤.៦២២.៨៨៤  ១.៨៧២.៩៧១  ៧.៦៣២.៣៥៧ 

រវនិិេ គ Credit Bureau  ២៥.៥៨៨   ១០៤.៩១១  ២៥.៥៨៨  ១០៤.២៧១ 

  ៣១.២៤៣.៩៤២   ១២៨.១០០.១៦២  ២២.៣៦៣.៩៧២  ៩១.១៣៣.១៨៥ 

១៤. ក់បេ របសអ់តិថិជន 

 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  ៃថទី៣១ ែខធូ ំ២០១៩ 

 ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

        

គណនីចរន  ៨៧០.០២៨.៥៦០   ៣.៥៦៧.១១៧.០៩៦  ៦១៣.៧០៩.១២៩  ២.៥០០.៨៦៤.៧០១ 

គណនីសន ំ  ២.៦៦៨.៥៦៦.២៣៥   ១០.៩៤១.១២១.៥៦៣  ២.០៣៦.៧០៨.៨៦៩  ៨.២៩៩.៥៨៨.៦៤១ 

ក់បេ  ន លកំណត់  ៩៤៦.៤៧១.៦០៨   ៣.៨៨០.៥៣៣.៥៩៣  ៧៤៤.៩២២.១៣០  ៣.០៣៥.៥៥៧.៦៨០ 

ក់បេ ក មិតទុក  ៥៩០.៦០៧   ២.៤២១.៤៨៩  ៣.៣២១  ១៣.៥៣៣ 

  ៤.៤៨៥.៦៥៧.០១០  ១៨.៣៩១.១៩៣.៧៤១  ៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩  ១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥ 
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១៥. មូលប តបំណុល 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  ៃថទី៣១ ែខធូ ំ២០១៩ 

 ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ 

        

ស ប័ណ ជីវកម ២០.៥៤៦.២៧៤  ៨៤.២៣៩.៧២៣  ២០.៩៣៩.៣៣៧  ៨៥.៣២៧.៧៩៨ 

េ ៃថទី ៣១ ែខឧស  ំ ២០១៩ ធ រ នទទួលលិខិតអនុ ត ពីធ រ តិៃនកមុ  សីពី រេ ះ

ផ យលក់ ស ប័ណ ជីវកម។ 

េ ៃថទី ៧ ែខសី  ំ ២០១៩ ធ រ នទទួល រអនុ ត និងចុះប ី ពរ ពីគណៈកម រមូលប ត 

កមុ  (SECC) េលទ មង់ ក េសសំុរួម  និងឯក រផល់ព័ត៌ ន ស ប់ រេ ះផ យលក់ស ប័ណ                             

ជីវកមរបស់ធ រ រណៈ។ ស ប័ណេនះ តវ នេ ះផ យ ឱ េ  វនិិេ គិនចំនួន ៦៥ ក់                              

េ ៃថទី ១៤ ែខសី  ំ ២០១៩ កុងចំនួនទឹក ក់សរបុ ៨៤.៨២១ ន់ នេរ ល  ( ប ណ ២០.៧២៣ ន                             

ដុ រ េមរកិ) កុងរយៈេពល ៣ ំ និងអ គូបុ៉ង ៧,៧៥% កុងមួយ ំ។ 

ធ រ មិន ន រខក នសង តឡប់នូវ ក់េដម ឬ រ ក់ ឬ ររេំ ភបំ ន មួយ ក់ទងនឹង                             

មូលប តបំណុល របស់ធ រកុង ំេនះេទ។ 

រ ក់ តវទូ ត់ េរ ង ល់ឆ ស។ ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៩ែខ គិត តឹម ៃថទី ៣០ ែខក  ំ

២០២០ ធ រ នេធ រទូ ត់ រ ក់េលមូលប តបំណុល ជូនដល់វនិិេ គិន ទឹក ក់សរុបចំនួន 

៤.៩៣៦ នេរ ល ( ប ណ ១.២០៣.៩៧១ដុ រ េមរកិ)។  រ ក់ែដល នេធ រទូ ត់ ស ប់

ដំ ច់ រយិបរចិទ  ៣ែខ  គិត តឹម  ៃថទី ៣០ ែខក ំ២០២០ ន ចំនួន ១.៦៤៩ នេរ ល ( ប ណ 

៤០០.៩៣៩ដុ រ េមរកិ) ។ 



ធ រវឌ នៈ សុ ីចំ ត់ 
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១៦. ក់កមី 

 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  ៃថទី៣១ ែខធូ ំ២០១៩ 

 ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

        

ក់កមីសរបុ ២០៨.៩៥៧.៥៨៨  ៨៥៦.៧២៦.១១១  ២៧៩.៨៥៦.៤៥៨  ១.១៤០.៤១៥.០៦៦ 

េ កុងអំឡុងេពល ៩ែខេនះ បែ មប មលេ េល ក់កមីរបស់ធ រ នដូចេរ ប ប់ ងេ ម៖ 

 បតិបតិ រផល់សននីយ ពេ យ ន រ ចំនួន ២៥ (Liquidity-Providing Collateralized 

Operation – LPCO)   ែដល នផល់ជូនពីធ រ តិៃនកមុ  នទឹក ក់ចំនួន  ២១៦.៧០៧.៤៩៦ 

ដុ រ េមរកិ (េសនឹង៨៨៤.៦ ន់ នេរ ល) តវ នបងិលបន េហយ ន បតិបតិ រថីចំនួន

១៣ ែដល នទឹក ក់ចំនួន ៦៤.៨៩៩.៥៥៩ ដុ រ េមរកិ (េសនឹង ២៦៥ ន់ នេរ ល) ។ ន 

បតិបតិ រចំនួន ២២ LPCO ែដល នេធ រទូ ត់សងទឹក ក់កមីចំនួន  ១៤៩.៨២៨.៥១៥ ដុ រ

េមរកិ      (េសនឹង ៦១១.៦ ន់ នេរ ល)   េ យ រដល់កំណត់។  ក់េដម និង រ ក់ េល

ល់ បតិបតិ រ តវេធ រទូ ត់េ េពលដល់ លកំណត់ មួយនឹងរយៈេពល ពមេ ព ង ប់ពី ៣

ែខ រហូតដល់ ១២ែខ។ 

 ឥណ នរយៈេពលខីមួយ ែដល នទឹក ក់ចំនួន ២០ នដុ រ េមរកិ ែដលទទួល នពី 

AfrAsia Bank Limited េ បេទស Mauritius  េ ៃថទី ១៩ ែខឧស  ំ២០២០។  ក់េដម និង រ

ក់ តវេធ រទូ ត់េ េពលដល់ លកំណត់។ 

 ឥណ នរយៈេពលែវងមួយ ែដលទទួល នពី DEG-Deutcsche Investitions und 

Entwicklungsgesellschaft Mbh ន រទូ ត់សងទឹក ក់កមីចំនួន ៣.១២៥.០០៥ ដុ រ េមរកិ 

េ ៃថទី ១៥ ែខមិថុ  ំ២០២០។ រ ក់គឺ តវបង់ ប ំឆ សគិត ប់េផមពី លបរេិចទផល់ ក់

កមីនីមួយៗ។ 

 ឥណ នរយៈេពលែវងមួយ ែដល នទឹក ក់កមី នកំណត់ចំនួន ២ នដុ រ េមរកិ ែដល

ទទួល នពី SME Bank of Cambodia។ គិត តឹមៃថទី៣០ ែខ ក  ំ២០២០ ធ រ នដក          

ទឹក ក់ នចំនួន ១.១៩២.៥០០ ដុ រ េមរកិ និង ទូ ត់ ក់េដមចំនួន ១០៣.៧៨០ ដុ រ           

េមរកិ។ ក់េដម និង រ ក់ តវេធ រទូ ត់េ េរ ង ល់ែខ។ 

 ធ រ ន រទូ ត់សង ក់េដម និង រ ក់ចំនួន ៧១៤.២៨៦ ដុ រ េមរកិ េ ៃថទី ១៥ ែខ

មិថុ  ំ២០២០ និង ទូ ត់សង រ ក់ចំនួន ២.៨៥៧.១៤៣ ដុ រ េមរកិ េ ៃថទី ២៤ ែខសី

ំ២០២០ េ ឲ  International Finance Corporation (IFC) ។ 
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១៧. អនុបំណុល 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  ៃថទី៣១ ែខធូ ំ២០១៩ 

 ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ 

        

ធ រ តិៃន បេទស  ១២១.០២៧.៩៥៧  ៤៩៦.២១៤.៦២៤  ១២៨.០០០.០០០  ៥២១.៦០០.០០០ 

១៨. បំណុលភតិសន  

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  ៃថទី៣១ ែខធូ ំ២០១៩ 

 ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

លវ ិ គ ម យុ ល៖        

ំទី១  ៦៩៥.២០៨   ២.៨៥០.៣៥៣  ២១២.៥៥៩  ៨៦៦.១៧៨ 

ំទី២  ១.៦៦០.៤៥៧   ៦.៨០៧.៨៧៤  ១.១៣៣.១៨១  ៤.៦១៧.៧១៣ 

ំទី៣  ៥៣៧.០៤៤   ២.២០១.៨៨០  ១.២៦៣.៥៨៥  ៥.១៤៩.១០៩ 

ំទី៤  ១.៦៣១.០០៧   ៦.៦៨៧.១២៩  ៧៤៥.៦៥៧  ៣.០៣៨.៥៥២ 

ំទី៥  ២.៥៧៤.៩៣៤   ១០.៥៥៧.២២៩  ៣.៤៨៤.០៥៩  ១៤.១៩៧.៥៤០ 

ំទី៦តេ មុខ  ៣៥.២៩៥.៥៦៦   ១៤៤.៧១១.៨២១  ៣៧.២៥១.២៣២  ១៥១.៧៩៨.៧៧១ 

  ៤២.៣៩៤.២១៦   ១៧៣.៨១៦.២៨៦  ៤៤.០៩០.២៧៣  ១៧៩.៦៦៧.៨៦៣ 

ដកៈ តៃមអប រ េ យេ ប IBR  (៧.០៨២.៤៨៦)  (២៩.០៣៨.១៩៣)  (៧.៥៧៦.៨៦៦)  (៣០.៨៧៥.៧២៩) 

  ៣៥.៣១១.៧៣០   ១៤៤.៧៧៨.០៩៣  ៣៦.៥១៣.៤០៧  ១៤៨.៧៩២.១៣៤ 

  



ធ រវឌ នៈ សុ ីចំ ត់ 

កំណត់ស លេ់លរ យ រណ៍ហរិ វតុសេងបចេ ះេពល 

ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ និង៩ែខ គិត តឹមៃថទី៣០ ែខក  ២ំ០២០ 
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១៩. បំណុលេផ ងៗ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  ៃថទី៣១ ែខធូ ំ២០១៩ 

 ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

        

ចំ យបងរ  ២២.៦២៣.៥០៤  ៩២.៧៥៦.៣៦៦  ១៧.៩៨០.១០៤  ៧៣.២៦៨.៩២៤ 

គណនី តវទូ ត់ ម Master/Visa 

Card  និង MoneyGram និង 

បំណុល តវទូ ត់េផ ង  ៗ  ១០.២២៩.៨១៦  ៤១.៩៤២.២៤៦   ៤.២៣៦.៩៩៩  ១៧.២៦៥.៧៧១ 

ក់ចំណូលមិន ន់ទទួល ល់  ២.៩៦៤.៧៨៤  ១២.១៥៥.៦១៤   ២.២៦១.៦៤៣   ៩.២១៦.១៩៥ 

រេផរ ច់ ក់ែដលកំពុង 

    ដំេណ រ រ  ២.៥៣០.១៩១  ១០.៣៧៣.៧៨៣  ២៦៩.១៩៥  ១.០៩៦.៩៧០ 

ពនេផ ងៗ តវទូ ត់  ៦៣២.៣៤៩  ២.៥៩២.៦៣១   ៨៥៧.២៤៦   ៣.៤៩៣.២៧៧ 

សំវ ិ នធនស ប់ខង់េ តុល រ  ៤៥.៤៦៩  ១៨៦.៤២៣   ១៨.៩១៦   ៧៧.០៨៣ 

        

  ៣៩.០២៦.១១៣  ១៦០.០០៧.០៦៣  ២៥.៦២៤.១០៣  ១០៤.៤១៨.២២០ 

  



ធ រវឌ នៈ សុ ីចំ ត់ 

កំណត់ស លេ់លរ យ រណ៍ហរិ វតុសេងបចេ ះេពល 

ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ និង៩ែខ គិត តឹមៃថទី៣០ ែខក  ២ំ០២០ 
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២០. ចំណូលសទុពី រ ក់  

  

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០១៩ 

  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

      (មិន ន តតពិនិត  និងេធសវនកម) 

ចំណូលពី រ ក់         

ឥណ នផល់ដល់អតិថិជន   ៨៦.៥១០.២៩១   ៣៥៤.២៥៩.៦៤២   ៦៥.៨៦៦.៥៥៧   ២៦៩.១៩៦.៦១៨ 

សមតុល េ ធ រ    ១.៨៦៨.៤៣២   ៧.៦៥១.២២៩   ៣.០៧៤.៩៦៣   ១២.៥៦៧.៣៧៤ 

មូលប តវនិិេ គ   ១០១.១៦០   ៤១៤.២៥០   ៥៣៨.៥២១   ២.២០០.៩៣៦ 

រទទួល ល់ តឡប់មកវញិ

នូវចំណូល រ ក់   ២៩.៧០៧   ១២១.៦៥០   -     -   

   ៨៨.៥០៩.៥៩០   ៣៦២.៤៤៦.៧៧១   ៦៩.៤៨០.០៤១   ២៨៣.៩៦៤.៩២៨ 

ចំ យេល រ ក់         

ក់បេ របស់អតិថិជន   ១០.២៩៤.៨០៧   ៤២.១៥៧.២៣៥   ៨.៥៨៩.៤២៨   ៣៥.១០៤.៩៩៣ 

អនុបំណុលប ប់បន ំ   ២.៤៥៨.២៣៧   ១០.០៦៦.៤៨១   ១.៩៤៨.៧០០   ៧.៩៦៤.៣៣៧ 

ក់កមី   ១.៩២៣.៣៣៩   ៧.៨៧៦.០៧៣   ១.៧៧២.២៦៨   ៧.២៤៣.២៥៩ 

បំណុលភតិសន    ៤៥៦.១៥៥   ១.៨៦៧.៩៥៥   ៤២១.៦២៣   ១.៧២៣.១៧៣ 

មូលប តបំណុល   ៤០០.៩៣៨   ១.៦៤១.៨៤០   ២០៩.៥២៧   ៨៥៦.៣៣៧ 

   ១៥.៥៣៣.៤៧៦   ៦៣.៦០៩.៥៨៤   ១២.៩៤១.៥៤៦   ៥២.៨៩២.០៩៩ 

         

ចំណូលសុទពី រ ក់   ៧២.៩៧៦.១១៤   ២៩៨.៨៣៧.១៨៧   ៥៦.៥៣៨.៤៩៥   ២៣១.០៧២.៨២៩ 

  



ធ រវឌ នៈ សុ ីចំ ត់ 

កំណត់ស លេ់លរ យ រណ៍ហរិ វតុសេងបចេ ះេពល 

ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ និង៩ែខ គិត តឹមៃថទី៣០ ែខក  ២ំ០២០ 
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២០. ចំណូលសទុពី រ ក់ (ត) 

  

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៩ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៩ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០១៩ 

  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

      (មិន ន តតពិនិត  និងេធសវនកម) 

ចំណូលពី រ ក់         

ឥណ នផល់ដល់អតិថិជន  ២៤៣.០១៦.៥៤០  ៩៩១.៩៩៣.៥១៦   ១៨០.៧៨២.៥៩៥   ៧៣១.៩៨៨.៧២៧ 

សមតុល េ ធ រ   ៦.៧៩២.១៩៥  ២៧.៧២៥.៧៤០   ៥.៩៩៣.៦៨៨   ២៤.២៦៨.៤៤៣ 

មូលប តវនិិេ គ  ៤១៦.៨៥៨  ១.៧០១.៦១៤   ១.៤៦០.៧៥៩   ៥.៩១៤.៦១៣ 

រទទួល ល់ តឡប់មកវញិ

នូវចំណូល រ ក់  ២៥៣.០៥១  ១.០៣២.៩៥៥   -     -   

   ២៥០.៤៧៨.៦៤៤   ១.០២២.៤៥៣.៨២៥   ១៨៨.២៣៧.០៤២   ៧៦២.១៧១.៧៨៣ 

ចំ យេល រ ក់         

ក់បេ របស់អតិថិជន   ២៧.៤៥៩.៣០១   ១១២.០៨៨.៨៦៧   ២៦.៥១៥.០០៦   ១០៧.៣៥៩.២៥៩ 

អនុបំណុលប ប់បន ំ   ៧.៦៧៨.៩០៣   ៣១.៣៤៥.២៨២   ៥.៨៦០.៣១២   ២៣.៧២៨.៤០៣ 

ក់កមី   ៦.៦៦៦.១៤១   ២៧.២១១.១៨៨   ៤.០៦៣.១៧៧   ១៦.៤៥១.៨០៤ 

បំណុលភតិសន    ១.១៩៤.៨២២   ៤.៨៧៧.២៦៣   ១.២២៤.៦៦៣   ៤.៩៥៨.៦៦០ 

មូលប តបំណុល   ១.២០៣.៩៧១   ៤.៩១៤.៦០៩   ២០៩.៥២៧   ៨៤៨.៣៧៦ 

   ៤៤.២០៣.១៣៨   ១៨០.៤៣៧.២០៩   ៣៧.៨៧២.៦៨៥   ១៥៣.៣៤៦.៥០២ 

         

ចំណូលសុទពី រ ក់   ២០៦.២៧៥.៥០៦   ៨៤២.០១៦.៦១៦   ១៥០.៣៦៤.៣៥៧   ៦០៨.៨២៥.២៨១ 

  



ធ រវឌ នៈ សុ ីចំ ត់ 

កំណត់ស លេ់លរ យ រណ៍ហរិ វតុសេងបចេ ះេពល 

ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ និង៩ែខ គិត តឹមៃថទី៣០ ែខក  ២ំ០២០ 
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២១. ចំណូលសទុពីកៃ មេជង រ 

  

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០១៩ 

  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

      (មិន ន តតពិនិត  និងេធសវនកម) 

ចំណូលពីកៃ មេជង រ         

រសន ឥណ ន   ៣.៤៨៤.៨១៦   ១៤.២៧០.៣២២   ៣.៧០៨.៧០៤   ១៥.១៥៧.៤៧៣ 

កៃ មពីេផរ ក់និងេវរ ក់   ១.៨៥៤.២៣៩   ៧.៥៩៣.១០៩   ១.៦០៤.២២៩   ៦.៥៥៦.៤៨៤ 

កៃ មពីប័ណ Master/Visa and UPI   ៤.០២៤.៨៧១   ១៦.៤៨១.៨៤៧   ៤.១០៨.៤០៦   ១៦.៧៩១.០៥៥ 

ទូរស័ពនិងទូរ រ   ១៩១.០៤០   ៧៨២.៣០៩   ១៨១.២៨០   ៧៤០.៨៩១ 

រប ូ លទឹក ក់ មទូរស័ព

េ យ នេលខកូដ   ៨២៦.០៥០   ៣.៣៨២.៦៧៥   ៤៣១.១០០   ១.៧៦១.៩០៦ 

កៃ មេជង រពីេស ៉ ប់រង   ៦៨៧.០៣៣   ២.៨១៣.៤០០   ២២៦.០៣២   ៩២៣.៧៩៣ 

កៃ មពីេលខគណនីពិេសស   ១.៣៩៨.៨៣០   ៥.៧២៨.២០៩   -     -   

កៃ មពី E-wallet   ៣១០.២៤៣   ១.២៧០.៤៤៤   ២៥.៧៤៩   ១០៥.២៣៦ 

កៃ មេផ ង  ៗ   ៤៥១.៥៦៦   ១.៨៤៩.១៦២   ៥៧០.០៥៥   ២.៣២៩.៨១៥ 

   ១៣.២២៨.៦៨៨  ៥៤.១៧១.៤៧៧   ១០.៨៥៥.៥៥៥   ៤៤.៣៦៦.៦៥៣ 

         

ចំ យេលកៃ មេជង រ         

ចំ យេស  MasterCard   ១.០៩៣.២៦១   ៤.៤៧៦.៩០៤   ១.១៨៤.៣៩៣   ៤.៨៤០.៦១៤ 

ចំ យេស  Visa Card   ២.៣៦១.១០៦   ៩.៦៦៨.៧២៩   ១.៩១២.១៥១   ៧.៨១៤.៩៦១ 

ចំ យេស ធ រ និង គឹះ ន

ហិរ វតុេផ ង  ៗ   ៤៣៦.៨៨៧   ១.៧៨៩.០៥២   ៤០៥.៦៥៩   ១.៦៥៧.៩២៩ 

ចំ យេស  Union Pay   ៤៩.៥៥២   ២០២.៩១៥   ១៦.៥៣៤   ៦៧.៥៧៤ 

ចំ យេផ ង  ៗ   ១០០   ៤១០   -     -   

   ៣.៩៤០.៩០៦   ១៦.១៣៨.០១០   ៣.៥១៨.៧៣៧   ១៤.៣៨១.០៧៨ 

         

ចំណូលសុទពីកៃ មេជង រ  ៩.២៨៧.៧៨២   ៣៨.០៣៣.៤៦៧   ៧.៣៣៦.៨១៨   ២៩.៩៨៥.៥៧៥ 

 

  



ធ រវឌ នៈ សុ ីចំ ត់ 

កំណត់ស លេ់លរ យ រណ៍ហរិ វតុសេងបចេ ះេពល 

ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ និង៩ែខ គិត តឹមៃថទី៣០ ែខក  ២ំ០២០ 
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២១. ចំណូលសទុពីកៃ មេជង រ (ត) 

  

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៩ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៩ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០១៩ 

  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

      (មិន ន តតពិនិត  និងេធសវនកម) 

ចំណូលពីកៃ មេជង រ         

រសន ឥណ ន   ១០.១៦៦.០៤៦   ៤១.៤៩៧.៨០០   ៩.៣៣៤.០៧៣   ៣៧.៧៩៣.៦៦២ 

កៃ មពីេផរ ក់និងេវរ ក់   ៥.០៤៣.៥៦៨   ២០.៥៨៧.៨៤៥   ៤.១៤១.៣១៦   ១៦.៧៦៨.១៨៨ 

កៃ មពីប័ណ Master/Visa and UPI   ១២.២២១.៣២០   ៤៩.៨៨៧.៤២៨   ១១.១៥៣.៤៦៣   ៤៥.១៦០.៣៧២ 

ទូរស័ពនិងទូរ រ   ៥៤៥.២១០   ២.២២៥.៥៤៧   ៣៧១.៤៦៧   ១.៥០៤.០៧០ 

រប ូ លទឹក ក់ មទូរស័ព

េ យ នេលខកូដ   ២.១៥៦.០៥០   ៨.៨០០.៩៩៦   ១.០៤៩.៥០០   ៤.២៤៩.៤២៦ 

កៃ មេជង រពីេស ៉ ប់រង   ១.១០១.៩៩៤   ៤.៤៩៨.៣៤០   ៦១៣.៦០១   ២.៤៨៤.៤៧០ 

កៃ មពីេលខគណនីពិេសស   ១.៤៩៤.៣៤៣   ៦.០៩៩.៩០៨   -     -   

កៃ មពី E-wallet   ៧២០.៩៧១   ២.៩៤៣.០០៤   ៥៩.៥៨៤   ២៤១.២៥៦ 

កៃ មេផ ង  ៗ   ១.៦៣៧.៥១៣   ៦.៦៨៤.៣២៧   ១.៣៦០.៦០៥   ៥.៥០៩.០៩០ 

   ៣៥.០៨៧.០១៥  ១៤៣.២២៥.១៩៥   ២៨.០៨៣.៦០៩   ១១៣.៧១០.៥៣៤ 

         

ចំ យេលកៃ មេជង រ         

ចំ យេស  MasterCard   ៣.៦១៣.៣៩៧   ១៤.៧៤៩.៨៨៧   ៣.៤៦១.០៩១   ១៤.០១៣.៩៥៧ 

ចំ យេស  Visa Card   ៦.៦៩៣.៤៧៣  ២៧.៣២២.៧៥៧   ៥.០៤១.៣១២   ២០.៤១២.២៧២ 

ចំ យេស ធ រ និង គឹះ ន

ហិរ វតុេផ ង  ៗ   ១.២៧៣.១៧៣   ៥.១៩៧.០៩២   ១.១៤៤.៧៦១   ៤.៦៣៥.១៣៧ 

ចំ យេស  Union Pay   ៧៥.៤៣៩   ៣០៧.៩៤២   ៥២.០៥១   ២១០.៧៥៥ 

ចំ យេផ ង  ៗ   ៣០០   ១.២២៤   -     -   

   ១១.៦៥៥.៧៨២   ៤៧.៥៧៨.៩០២   ៩.៦៩៩.២១៥   ៣៩.២៧២.១២១ 

         

ចំណូលសុទពីកៃ មេជង រ   ២៣.៤៣១.២៣៣   ៩៥.៦៤៦.២៩៣   ១៨.៣៨៤.៣៩៤   ៧៤.៤៣៨.៤១៣ 
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ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ និង៩ែខ គិត តឹមៃថទី៣០ ែខក  ២ំ០២០ 

32 

 

២២. ចំណូល បតិបតិ រេផ ងៗ 

 

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០១៩ 

 ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

      (មិន ន តតពិនិត  និងេធសវនកម) 

ចំេណញពីអ បូរ ក់សុទ  ៧០១.៨៥១   ២.៨៧៤.០៨០   ៤៩៣.៦៨៨   ២.០១៧.៧០៣ 

ចំណូលេផ ង  ៗ  ១៩.៧៤០   ៨០.៨៣៥   ៣.៣៣០   ១៣.៦១០ 

        

  ៧២១.៥៩១   ២.៩៥៤.៩១៥   ៤៩៧.០១៨   ២.០៣១.៣១៣ 

 

 

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៩ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៩ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០១៩ 

 ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

      (មិន ន តតពិនិត  និងេធសវនកម) 

ចំេណញពីអ បូរ ក់សុទ  ២.០៨៤.៧៤៧   ៨.៥០៩.៩៣៧   ១.១១៥.៧១៧   ៤.៥១៧.៥៣៨ 

ចំណូលេផ ង  ៗ  ៣១.៤៧០   ១២៨.៤៦១   ១៣៥.៤៩៣   ៥៤៨.៦១១ 

        

  ២.១១៦.២១៧   ៨.៦៣៨.៣៩៨   ១.២៥១.២១០   ៥.០៦៦.១៤៩ 

២៣. ចំ យបុគលកិ 

 

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ 

ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ 

ៃថទី៣០ ែខក ំ២០១៩ 

 ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

      (មិន ន តតពិនិត  និងេធសវនកម) 

ក់េប វត រ ៍និង ក់រ ន់  ១៦.៣៦២.៥៨៣   ៦៧.០០៤.៧៧៧   ១៤.៣៥៤.៤៧៩   ៥៨.៦៦៦.៧៥៦ 

ក់បំ ច់អតីត ព រ រ  ៦៨៤.៧៣៤   ២.៨០៣.៩៨៦   ៥៦៨.០៧៧   ២.៣២១.៧៣១ 

ចំ យេផ ង េៗលបុគលិក  ៣២១.៤៤៨   ១.៣១៦.៣៣០   ៦៦២.៨៧៧   ២.៧០៩.១៧៨ 

        

  ១៧.៣៦៨.៧៦៥   ៧១.១២៥.០៩៣   ១៥.៥៨៥.៤៣៣   ៦៣.៦៩៧.៦៦៥ 
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២៣. ចំ យបុគលកិ  (ត) 

 

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៩ែខ 

ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៩ែខ 

ៃថទី៣០ ែខក ំ២០១៩ 

 ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

      (មិន ន តតពិនិត  និងេធសវនកម) 

ក់េប វត រ ៍និង ក់រ ន់  ៤៩.៤៩២.៦៥៩   ២០២.០២៩.០៣៤   ៣៨.៥៧១.៧២៦   ១៥៦.១៧៦.៩១៩ 

ក់បំ ច់អតីត ព រ រ  ២.៥០៨.៥៥៣   ១០.២៣៩.៩១៣   ៣៥៣.៣៣០   ១.៤៣០.៦៣៣ 

ចំ យេផ ង េៗលបុគលិក  ១.២៧៤.២៩៣   ៥.២០១.៦៦៤   ១.៥៥២.៨១១   ៦.២៨៧.៣៣១ 

        

  ៥៣.២៧៥.៥០៥   ២១៧.៤៧០.៦១១   ៤០.៤៧៧.៨៦៧   ១៦៣.៨៩៤.៨៨៣ 
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២៤. ចំ យ បតិបតិ រ 

 

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០១៩ 

 ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

      (មិន ន តតពិនិត  និងេធសវនកម) 

រជួសជុល និងែថ ំ ២.០៧៤.០២១   ៨.៤៩៣.១១៦   ១.១២៩.៧៨២   ៤.៦១៧.៤១៩ 

ស រៈ រ ិ ល័យ  ១.១៧៣.៨៧៨   ៤.៨០៧.០៣០   ១.១០០.២០២   ៤.៤៩៦.៥២៦ 

រជួល នយន  ៥៩០.៨២០   ២.៤១៩.៤០៨   ៤៤៩.២៤២   ១.៨៣៦.០៥២ 

េស សនិសុខ  ៥៦៨.៦០០   ២.៣២៨.៤១៧   ៤៥២.៥៩៤   ១.៨៤៩.៧៥២ 

ៃថទឹក និងេភង  ៥២៥.១៣៣   ២.១៥០.៤២០   ៤៧៤.១១៦   ១.៩៣៧.៧១២ 

ែផកទីផ រ និង រផ យ 

ណិជកម  ៤៧៧.៧០៦   ១.៩៥៦.២០៦   ៤៥១.០៦០   ១.៨៤៣.៤៨២ 

រជួល រ  ២៥៨.៥៣៣   ១.០៥៨.៦៩៣   ២៤៥.១៤៩   ១.០០១.៩២៤ 

ទំ ក់ទំនង  ៣៩០.៩០១   ១.៦០០.៧៤០   ៣១៦.៦៣៣   ១.២៩៤.០៧៩ 

ជំ ញវ ិ ជីវៈ  ៣៤០.៨២៥   ១.៣៩៥.៦៧៨   ៤៨៤.៦០២   ១.៩៨០.៥៦៨ 

រ ៉ ប់រង  ២២៩.២៣៧   ៩៣៨.៧២៦   ១២០.១៥៤   ៤៩១.០៦៩ 

ៃថ បតិបតិ រ នយន  ១៩២.៩៨២   ៧៩០.២៦១   ១៧៩.៤៥៥   ៧៣៣.៤៣៣ 

ប័ណ  ១៦៨.៧១៩   ៦៩០.៩០៤   ១៦៨.១៨៤   ៦៨៧.៣៦៨ 

កៃ ម កម បឹក ភិ ល  ៨៥.៦២៥   ៣៥០.៦៣៤   ៣៥.០២១   ១៤៣.១៣១ 

ៃថេធដំេណ រ  ៨៩.៧៨៣   ៣៦៧.៦៦១   ១២៣.៥៨៦   ៥០៥.០៩៦ 

ៃថពិនិត ឥណ ន  ៩១.៧៦៨   ៣៧៥.៧៩០   ៨៩.៤២១   ៣៦៥.៤៦៤ 

រ និង រកំ ន  ៣២.៦៧៦   ១៣៣.៨០៨   ២៥.៣២២   ១០៣.៤៩១ 

ៃថស ជិក ព  ១០.៨១៨   ៤៤.៣០០   ៩៥.២២០   ៣៨៩.១៦៤ 

ចំ យេផ ង  ៗ  ៥៦.៥១០   ២៣១.៤០៩   ២០៤.៤២៤   ៨៣៥.៤៨១ 

        

  ៧.៣៥៨.៥៣៥   ៣០.១៣៣.២០១   ៦.១៤៤.១៦៧   ២៥.១១១.២១១ 
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២៤. ចំ យ បតិបតិ រ (ត) 

 

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៩ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៩ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០១៩ 

 ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

      (មិន ន តតពិនិត  និងេធសវនកម) 

រជួសជុល និងែថ ំ  ៥.៨៥៧.៧៥១   ២៣.៩១១.៣៤០   ២.៨៦៥.៦៨២   ១១.៦០៣.១៤៦ 

ស រៈ រ ិ ល័យ  ៣.៦៩២.៩០៤   ១៥.០៧៤.៤៣៤   ២.៦៥៧.៦៤៩   ១០.៧៦០.៨២១ 

រជួល នយន  ១.៨២៩.០២៣   ៧.៤៦៦.០៧២   ១.២១២.៦៩៤   ៤.៩១០.១៩៨ 

េស សនិសុខ  ១.៧៥២.២០៣   ៧.១៥២.៤៩៣   ១.៣៣២.២៤២   ៥.៣៩៤.២៤៨ 

ៃថទឹក និងេភង  ១.៦០៣.៩៤៥   ៦.៥៤៧.៣០៣   ១.៣៤៦.១៨៥   ៥.៤៥០.៧០៣ 

ែផកទីផ រ និង រផ យ 

ណិជកម  ១.៣៩០.៦៦៥   ៥.៦៧៦.៦៩៥   ១.៣៣៧.៨៣៨   ៥.៤១៦.៩០៦ 

រជួល រ  ១.៣៦០.៣៨២   ៥.៥៥៣.០៧៩   ៦៦៦.៧០៤   ២.៦៩៩.៤៨៤ 

ទំ ក់ទំនង  ១.១៥៣.៨០៣   ៤.៧០៩.៨២៤   ៨៥២.៧៥៧   ៣.៤៥២.៨១៣ 

ជំ ញវ ិ ជីវៈ  ៩៧៤.៥៧៣   ៣.៩៧៨.២០៧   ៩៦១.០៤៩   ៣.៨៩១.២៨៧ 

រ ៉ ប់រង  ៦០៧.៥៥៣   ២.៤៨០.០៣១   ៣៦៤.៦៨៨   ១.៤៧៦.៦២២ 

ៃថ បតិបតិ រ នយន  ៥៧៥.២១៩   ២.៣៤៨.០៤៤   ៤៩២.៥៤៣   ១.៩៩៤.៣០៧ 

ប័ណ  ៥២៣.៥១១   ២.១៣៦.៩៧២   ៤៨៨.៣៦៨   ១.៩៧៧.៤០២ 

កៃ ម កម បឹក ភិ ល  ២៥៧.៦១០   ១.០៥១.៥៦៤   ១០៤.៧០៦   ៤២៣.៩៥៥ 

ៃថេធដំេណ រ  ២៤៨.៥៣១   ១.០១៤.៥០៤   ៣០៦.៧០១   ១.២៤១.៨៣២ 

ៃថពិនិត ឥណ ន  ២៣៨.៦៩៨   ៩៧៤.៣៦៥   ២២៩.៧៤៣   ៩៣០.២២៩ 

រ និង រកំ ន  ១០២.៥៥៤   ៤១៨.៦២៥   ២១១.៥៩១   ៨៥៦.៧៣២ 

ៃថស ជិក ព  ៤២.២០៨   ១៧២.២៩៣   ១១៤.៥៧៩   ៤៦៣.៩៣០ 

ចំ យេផ ង  ៗ  ២០០.៤៤០   ៨១៨.១៩៧   ៤៨៦.៧១៥   ១.៩៧០.៧១០ 

        

  ២២.៤១១.៥៧៣   ៩១.៤៨៤.០៤២   ១៦.០៣២.៤៣៤   ៦៤.៩១៥.៣២៥ 

 



ធ រវឌ នៈ សុ ីចំ ត់ 

កំណត់ស លេ់លរ យ រណ៍ហរិ វតុសេងបចេ ះេពល 

ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ និង៩ែខ គិត តឹមៃថទី៣០ ែខក  ២ំ០២០ 
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២៥. ចំ យរលំស ់

 

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០១៩ 

 ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

      (មិន ន តតពិនិត  និងេធសវនកម) 

ទព សម តិ និងបរ ិ រ  ៣.០១០.១៣៣   ១២.៣២៦.៤៩៥   ២.១១២.៤២១   ៨.៦៣៣.៤៦៥ 

សិទិកុង រេ ប ស់ ទព សកម  ១.៦៣២.៤៦៣   ៦.៦៨៤.៩៣៦   ១.៤៤៨.៨៦១   ៥.៩២១.៤៩៥ 

ទព សកមអរបីូ  ៣០៥.៤៩៥   ១.២៥១.០០២   ២៣៤.២២៣   ៩៥៧.២៦៩ 

        

  ៤.៩៤៨.០៩១   ២០.២៦២.៤៣៣   ៣.៧៩៥.៥០៥   ១៥.៥១២.២២៩ 

 

 

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៩ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៩ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០១៩ 

 ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

      (មិន ន តតពិនិត  និងេធសវនកម) 

ទព សម តិ និងបរ ិ រ  ៨.៦៥៨.១០៥   ៣៥.៣៤២.៣៨៥   ៥.៨៤៦.៤៦៤   ២៣.៦៧២.៣៣៣ 

សិទិកុង រេ ប ស់ ទព សកម  ៤.៤៨៧.២៦៥   ១៨.៣១៧.០១៦   ៤.១៣៤.២៤៤   ១៦.៧៣៩.៥៥៤ 

ទព សកមអរបីូ  ៨៥០.៦៥៩   ៣.៤៧២.៣៨៩   ៥៨៧.៨៧៨   ២.៣៨០.៣១៨ 

        

  ១៣.៩៩៦.០២៩   ៥៧.១៣១.៧៩០   ១០.៥៦៨.៥៨៦   ៤២.៧៩២.២០៥ 

  



ធ រវឌ នៈ សុ ីចំ ត់ 

កំណត់ស លេ់លរ យ រណ៍ហរិ វតុសេងបចេ ះេពល 

ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ និង៩ែខ គិត តឹមៃថទី៣០ ែខក  ២ំ០២០ 
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២៦. រ តបង់សទុរពឹំងទុកេល ទព សកមហរិ វតុ 

 

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០១៩ 

 ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

      (មិន ន តតពិនិត  និងេធសវនកម) 

ឥណ នផល់អតិថិជន  ៤.១៥៦.៦៦៣   ១៧.០២១.៥៣៥   ៥៨៩.៩៨១   ២.៤១១.២៥២ 

សមតុល េ ធ រ   (៤៥.២៨១)   (១៨៥.៤២៦)   ៤៨.៣៤២   ១៩៧.៥៧៤ 

មូលប តវនិិេ គ  ១០.២៥៨   ៤២.០០៧   (២.៦៨១)   (១០.៩៥៧) 

ក់កក់ស ប់ រជួល  ៤៨៣   ១.៩៧៨   ១.២៣៨   ៥.០៦០ 

កិចសន ឥណ ន និងកិចសន

ហិរ វតុ  ១៣.៤១៤   ៥៤.៩៣០   ១១១.២៦៣   ៤៥៤.៧៣២ 

        

  ៤.១៣៥.៥៣៧   ១៦.៩៣៥.០២៤   ៧៤៨.១៤៣   ៣.០៥៧.៦៦០ 

  

 

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៩ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៩ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០១៩ 

 ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

      (មិន ន តតពិនិត  និងេធសវនកម) 

ឥណ នផល់អតិថិជន  ៨.២១៨.៦៨០   ៣៣.៥៤៨.៦៥២   ១.៣៩២.៦១៣   ៥.៦៣៨.៦៩០ 

សមតុល េ ធ រ   ៦៧៥.០៤៣   ២.៧៥៥.៥២៦   ២៣.៨៣៣   ៩៦.៥០០ 

មូលប តវនិិេ គ  ៩.៥២៤   ៣៨.៨៧៧   (៨.២០៦)   (៣៣.២២៦) 

ក់កក់ស ប់ រជួល  (៨.៤៧២)   (៣៤.៥៨៣)   ១.៥១២   ៦.១២២ 

កិចសន ឥណ ន និងកិចសន

ហិរ វតុ  ២៦.៥៥៦   ១០៨.៤០១   ១០២.៤២៦   ៤១៤.៧២៣ 

        

  ៨.៩២១.៣៣១   ៣៦.៤១៦.៨៧៣   ១.៥១២.១៧៨   ៦.១២២.៨០៩ 

  



ធ រវឌ នៈ សុ ីចំ ត់ 

កំណត់ស លេ់លរ យ រណ៍ហរិ វតុសេងបចេ ះេពល 

ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ និង៩ែខ គិត តឹមៃថទី៣០ ែខក  ២ំ០២០ 
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២៧. ច់ ក់ និង ច់ ក់សមមូល 

ស ប់េ លបំណងៃនរ យ រណ៍លំហូរ ច់ ក់ ច់ ក់ និង ច់ ក់សមមូល រមួ ន៖ 

  ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  ៃថទី៣០ ែខក ំ២០១៩ 

 ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

      (មិន ន តតពិនិត  និងេធសវនកម) 

ច់ ក់កុងៃដ  ២៩៧.២៥១.២៣៦   ១.២១៨.៧៣០.០៦៨   ២៤៦.៦៩០.៦៩៥    ១.០១០.១៩៨.៣៩៦ 

សមតុល េ ធ រ តិ 

ៃនកមុ   ៣៦២.២៤១.៣៩៦  ១.៤៨៥.១៨៩.៧២៤   ១២៨.៧៧៧.៦៩៦  ៥២៧.៣៤៤.៦៦៥ 

សមតុល េ ធ រ   ១២៧.១១២.៨៥៩  ៥២១.១៦២.៧២១   ១៧៣.៦៨៣.៣៧៦  ៧១១.២៣៣.៤២៥ 

        

 ៧៨៦.៦០៥.៤៩១  ៣.២២៥.០៨២.៥១៣   ៥៤៩.១៥១.៧៦៧  ២.២៤៨.៧៧៦.៤៨៦ 

 

ច់ ក់សុទ និង ច់ ក់សមមូល រួម ន ច់ ក់ និង ក់បេ  ន លកំណត់រយៈេពលខី ែដល

ន យុ លេដម ៣ែខ ឬតិច ងេនះ េ យ ត់កងឥណ នវ ិ របូន៍ែដលេ សល់។ តៃមេ ងៃន ទព

សកម ំងេនះ គឺ ប ក់ បែហលនឹងតៃមសមរម ។ ច់ ក់ និង ច់ ក់សមមូលស ប់ដំ ច់

រយិបរេិចទ ដូចែដល នប ញេ កុងរ យ រណ៍លំហូរ ច់ ក់ ច តវ នផូផង មួយ តុែដល

ក់ព័នេ កុងរ យ រណ៍ ន ពហិរ វតុ ដូចែដល នប ញ ងេល។ 

  



ធ រវឌ នៈ សុ ីចំ ត់ 

កំណត់ស លេ់លរ យ រណ៍ហរិ វតុសេងបចេ ះេពល 

ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ និង៩ែខ គិត តឹមៃថទី៣០ ែខក  ២ំ០២០ 
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២៨. សម័ន ត ិ

(ក) សមតុល សម័ន តិ 

  ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  ៃថទី៣១ ែខធូ ំ២០១៩ 

 ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

         

កមីពីធ រ តិៃន 

បេទស   ១២១.០២៧.៩៥៧   ៤៩៦.២១៤.៦២៤  ១២៨.០០០.០០០  ៥២១.៦០០.០០០ 
        

ក់បេ  និង ក់តមល់េ យ  

      គណៈ គប់ គងសំ ន់  ៗ

អភិ លនិង គទុនិក  ៥.៤០៩.១៣៥   ២២.១៧៧.៤៥៣   ៥.២៥៧.១៩២   ២១.៤២៣.០៥៧ 

 (ខ) បតិបតិ រ មួយសម័ន តិ  

 

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០១៩ 

 ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

      (មិន ន តតពិនិត  និងេធសវនកម) 

ចំ យេល រ ក់ឲ ធ រ តិ

ៃន បេទស   ២.៤៥៨.២៣៧   ១០.០៦៦.៤៨១   ១.៩៤៨.៧០០   ៧.៩៦៤.៣៣៧ 
        

ចំ យេល រ ក់ឲ គណៈ

គប់ គងសំ ន់  ៗអភិ ល និង

គទុនិក  ៣០.៥៤១   ១២៥.០៦៥   ១៥.៦៥៣   ៦៣.៩៧៤ 
 

       

 

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៩ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៩ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០១៩ 

 ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

      (មិន ន តតពិនិត  និងេធសវនកម) 

ចំ យេល រ ក់ឲ ធ រ តិ

ៃន បេទស   ៧.៦៧៨.៩០៣   ៣១.៣៤៥.២៨២   ៥.៨៦០.៣១២   ២៣.៧២៨.៤០៣ 
 

       

ចំ យេល រ ក់ឲ គណៈ

គប់ គងសំ ន់  ៗអភិ ល និង

គទុនិក  ៨១.៩៤៥   ៣៣៤.៤៩៩   ៦៧.៧៥៥   ២៧៤.៣៤០ 



ធ រវឌ នៈ សុ ីចំ ត់ 

កំណត់ស លេ់លរ យ រណ៍ហរិ វតុសេងបចេ ះេពល 

ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ និង៩ែខ គិត តឹមៃថទី៣០ ែខក  ២ំ០២០ 
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 ២៨. សម័ន ត ិ(ត) 

(គ) ក់េប វត ររ៍បស់គណៈ គប់ គងសំ ន់ៗ អភិ ល និង គទុនិក 

 

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០១៩ 

 ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

      (មិន ន តតពិនិត  និងេធសវនកម) 

ក់េប វត រ ៍និងអត បេ ជន៍  ៤.២១៩.១៨២  ១៧.២៧៧.៥៥០   ៣.៩៧៨.៩៣១   ១៦.២៦១.៨៩១ 

  

 

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៩ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  

ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៩ែខ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០១៩ 

 ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

      (មិន ន តតពិនិត  និងេធសវនកម) 

ក់េប វត រ ៍និងអត បេ ជន៍  ១១.៩៩៩.៩២៣   ៤៨.៩៨៣.៦៨៦  ៩.៥០១.៧៣៩  ៣៨.៤៧២.៥៤១ 

  



ធ រវឌ នៈ សុ ីចំ ត់ 

កំណត់ស លេ់លរ យ រណ៍ហរិ វតុសេងបចេ ះេពល 
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២៩. កិចសន ឥណ ន និង កិចសន ហរិ វតុ 

 ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០  ៃថទី៣១ ែខធូ ំ២០១៩ 

 ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល  ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

        

ឥណ នវ ិ របូន៍ែដល 

មិន ន់ នេ ប  ១០៤.៥០៨.៣៣៧  ៤២៨.៤៨៤.១៨២  ៥០.៣៤២.៤៣៨  ២០៥.១៤៥.៤៣៥ 

មូលប តបំណុល  ១២.៣៩៣.៧៨០  ៥០.៨១៤.៤៩៨  ១៥.៣៦៧.៦០៣  ៦២.៦២២.៩៨២ 

លិខិតឥណ ន  ៦.៥៤៥.៩៧៧  ២៦.៨៣៨.៥០៦  ៨.៧២៤.៣៤៩  ៣៥.៥៥១.៧២២ 

បណឥណ នែដលមិន ន់ នេ ប  ៩.៧៦០.៣៩២  ៤០.០១៧.៦០៧  ៩.៤៣០.៣១៦  ៣៨.៤២៨.៥៣៨ 

មូលប ត  ៤.៤០០.០០០  ១៨.០៤០.០០០  ៤.៤០០.០០០  ១៧.៩៣០.០០០ 

រ េល រទូ ត់  ៨.៥៨៥.៤៨៤  ៣៥.២០០.៤៨៤  ៥.៨៩៧.១០៣  ២៤.០៣០.៦៩៥ 

មូលប តបំណុលេល រេដញៃថ  ៤.៥០០.៩៤៥  ១៨.៤៥៣.៨៧៤  ៥.២១៣.៨៩៩  ២១.២៤៦.៦៣៨ 

មូលប តបំណុលេល រ   ៥៣.៦៦៧  ២២០.០៣៥  ១៥.២០១  ៦១.៩៤៤ 

រ េផ ង  ៗ  ២៣៧.០០០  ៩៧១.៧០០  ៣៣០.៤០២  ១.៣៤៦.៣៨៨ 

        

 ១៥០.៩៨៥.៥៨២  ៦១៩.០៤០.៨៨៦  ៩៩.៧២១.៣១១  ៤០៦.៣៦៤.៣៤២ 

៣០. រ យ រណ៍ មែផក 

ធ រ មិនត មវឲ េធរ យ រណ៍ មែផកេទ ពីេ ះ ក់ចំណូលមួយ គធំ គឺ នមកពី ជីវកមែផកែត

មួយ ែដល ឥណ ន និង ក់កមី។ សកម ព ំងអស់ តវ នេធេឡង េ កុង ពះ ច កកមុ ។ 
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៣១. រ គប់ គង និភ័យហរិ វតុ 

េ ល រណ៍ គប់ គង និភ័យហិរ វតុរបស់ធ រ នេធេឡង សបេ នឹងេ ល រណ៍ែដល នប ញ

េ កុងរ យ រណ៍ហិរ វតុស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទគិត តឹម ៃថទី ៣១ ែខធូ ំ ២០១៩ េលកែលងែត 

ចំណុចែដល នប ញេ កុងកំណត់ស ល់េលខ ៣២។ 

រ តបង់រពឹំងទុក - បែ មប មលៃន ECL ៃនឥណ នផល់ដល់អតិថិជន 

ង ងេ មសេងបពីសំវ ិ នធនេល រ តបង់ឥណ នផល់ដល់អតិថិជន ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៖ 

  ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០ 

 

 ដំ ក់ ល

ទី១  

ដំ ក់ ល

ទី២  

ដំ ក់ ល

ទី៣ 

  

 

 
ECL ១២ែខ 

 

ECL  

យុ ល 

 ECL  

យុ ល 

 

សរបុ 

 

 ដុ រ 

េមរកិ  

ដុ រ 

េមរកិ 

 ដុ រ 

េមរកិ 

 

ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

វ ិ នធនេល រ តបង់េ  

ៃថទី ១ ែខមក  ំ២០២០ 

 

 ១.៥៧៣.៨៨១   ៥៦៦.៣១៧   ៤.២១៥.២៥៤   ៦.៣៥៥.៤៥២   ២៥.៨៩៨.៤៦៧ 

បែ មប មលវ ិ នធនេល រ តបង់           

េផរេ ដំ ក់ លទី១   ១.១២២   (១.១២២)  -    -  - 

េផរេ ដំ ក់ លទី២  (១០.៨១៦)  ១០.៨១៦  -    -  - 

េផរេ ដំ ក់ លទី៣  (៥.៧៩៣)  (២១៤.៧២៤)  ២២០.៥១៧  -  - 

រ ស់ែវងេឡងវញិេលវ ិ នធនេល រ 

តបង់សុទ (*) 

 

១៣.១៣៨  ១.៧៦២.៩១៣  ៦.០៨៥.៨៣៣  ៧.៨៦១.៨៨៤  ៣២.២៣៣.៧២៤ 

ទព សកមហិរ វតុទទួល ល់ថី   ៨០៩.៤៤១   ៧.៧៨២   -     ៨១៧.២២៣   ៣.៣៥០.៦១៤ 

ទព សកមហិរ វតុែលងទទួល ល ់   (២៩៦.៧៣៩)   (៣១.៤១០)   (៧០.០៧៣)   (៣៩៨.២២២)   (១.៦៣២.៧១០) 

បែ មប មល    (១៨៧)   (៣៥.០៨៧)   (៣៤០.៧៥១)   (៣៧៦.០២៥)   (១.៥៤១.៧០៣) 

ពលេម ងពី រ ស់បូររូបិយប័ណ  -    -    -    -    ១៥៨.៨៨៧ 

សំវ ិ នធនេល រ តបង់ 

េ ៃថទី ៣០ ែខក ២ំ០២០ 

 

 ២.០៨៤.០៤៧   ២.០៦៥.៤៨៥   ១០.១១០.៧៨០  

 

១៤.២៦០.៣១២   ៥៨.៤៦៧.២៧៩ 

 (*) ប់ប ូ ល រ ស់ែវងេឡងវញិេលវ ិ នធនេល រ តបង់ (ប ប់ពី រេផរ) ែដលប លមកពី រ ស់

បូរបរ ិ ណនិងគុណ ពឥណ នៃន ក់កមីែដល ន ប់។ 
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៣១. រ គប់ គង និភ័យហរិ វតុ (ត) 

រ តបង់រពឹំងទុក - បែ មប មលៃន ECL ៃនឥណ នផល់ដល់អតិថិជន (ត) 

 

  ៃថទី៣០ ែខក ំ២០១៩ 

 

 ដំ ក់ ល 

ទី១  

ដំ ក់ ល 

ទី២  

ដំ ក់ ល 

ទី៣ 

  

 

 
ECL ១២ែខ 

 

ECL  

យុ ល 

 ECL  

យុ ល 

 

សរបុ 

 

 ដុ រ 

េមរកិ  

ដុ រ 

េមរកិ 

 ដុ រ 

េមរកិ 

 

ដុ រ េមរកិ  ន់េរ ល 

វ ិ នធនេល រ តបង់េ  

ៃថទី ១ ែខមក  ំ២០១៩ 

 

១.១០០.៩០៩  ៧៨២.៣៣៤  ២.៩៧៥.៨៤៣  ៤.៨៥៩.០៨៦  ១៩.៥២៣.៨០៦ 

បែ មប មលវ ិ នធនេល រ 

តបង់ 

 

         

េផរេ ដំ ក់ លទី១   ៧៧.៨៩៣   (៧៧.៨៩៣)   -     -   - 

េផរេ ដំ ក់ លទី២   (៥.០១១)   ៥៤.៩៤២   (៤៩.៩៣១)   -     -   

េផរេ ដំ ក់ លទី៣   (៣.៧៨៦)   (១៩៨.៨៤៦)   ២០២.៦៣២   -     -   

រ ស់ែវងេឡងវញិេលវ ិ នធនេល

រ តបង់សុទ (*) 

 

 (២១០.៦៥៥)   ១៦០.៦៩៥   ១.១៧៦.៥៧៩   ១.១២៦.៦១៩  ៤.៦១៣.៥០៥ 

ទព សកមហិរ វតុទទួល ល់ថី   ៧៣៥.៧៤៣   ៥០.៤៩៨   ៣៣៣.៥៩៤   ១.១១៩.៨៣៥  ៤.៥៨៥.៧២៤ 

ទព សកមហិរ វតុែលង 

ទទួល ល ់

 

 (៣៥៨.៩៤០)   (១១៣.៩៤២)   (២៦៥.៧៤៥)   (៧៣៨.៦២៧)    (៣.០២៤.៦៧៨) 

បែ មប មល    (៥៧៧)   (៤២.៤២២)   (៥៨១.៩៥៨)   (៦២៤.៩៥៧)  (២.៥៥៩.១៩៩) 

ពលេម ងពី រ ស់បូរ 

រូបិយប័ណ 

 

-  -  -  -  ៣៧៤.១៥១ 

សំវ ិ នធនេល រ តបង់ 

េ ៃថទី ៣០ ែខក  ំ២០១៩ 

  

១.៣៣៥.៥៧៦   ៦១៥.៣៦៦   ៣.៧៩១.០១៤   ៥.៧៤១.៩៥៦  ២៣.៥១៣.៣០៩ 

(*) ប់ប ូ ល រ ស់ែវងេឡងវញិេលវ ិ នធនេល រ តបង់ (ប ប់ពី រេផរ) ែដលប លមកពី រ ស់

បូរបរ ិ ណនិងគុណ ពឥណ នៃន ក់កមីែដល ន ប់។ 

 

 



ធ រវឌ នៈ សុ ីចំ ត់ 

កំណត់ស លេ់លរ យ រណ៍ហរិ វតុសេងបចេ ះេពល 
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៣១. រ គប់ គង និភ័យហរិ វតុ (ត) 

និភ័យសននីយ ព 

រវ ិ គ ម យុ លៃនបំណុលហិរ វតុ និង ទព សកមហិរ វតុ 

ង ងេ មប ញពី យុ លេ មកិចសន ក់ែសងែដលេ សល់ ៃន ទព សកមហិរ វតុ និង

បំណុលហិរ វតុរបស់ធ រ។ ផលបូកៃនសមតុល ែដល នប ញេ កុង រវ ិ គ ម យុ លមិន ច 

ផូផង មួយនឹងតៃមេ ងៃន ទព សកម និងបំណុលដូចែដល នប ញេ កុងរ យ រណ៍ ន ព

ហិរ វតុេឡយ។ េនះេ យ រែត រវ ិ គ ព ម យុ ល រមួប ូ ល លំហូរ ច់ ក់ ំងអស់ែដល

ក់ទងនឹង ក់េដម េ យពំុែផកេលមូល នអប រ  ។ ចំនួនទឹក ក់ស ប់កិចសន ឥណ ន និង     

កិចសន ហិរ វតុគឺ ចំនួនអតិបរ ិ ែដល ច តវ នដកេចញេ មកិចសន ឥណ ន ឬេ            

កិចសន ហិរ វតុែដលរមួប ូ ល ំង    រយៈេពលដំបូងែដល កិចសន ំងេនះ តវ នទូ ត់។ លំហូរ

ច់ ក់ែដលពំុ នេធអប រ  បំណុលែដលសិតេ េ មកិចសន ហិរ វតុ និងកិចសន

ប ក់ បែហលេ យែបងែចកែផកេល លបរេិចទដំបូង ែដលេគ ចទូ ត់ ន។ 
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៣១. រ គប់ គង និភ័យហរិ វតុ (ត) 

 និភ័យសននីយ ព (ត) 

រវ ិ គ ម យុ លៃនបំណុលហិរ វតុ និង ទព សកមហិរ វតុ (ត) 

 

  តៃមេ ង  

តៃមដុល 

លំហូរចូល/(េចញ)  រហូតដល់ ១ែខ 

 

> ១– ៣  ែខ  >   ៣ – ១២ ែខ  >  ១– ៥   ំ  េលសពី ៥ ំ  មិន ន យុ ល 

  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ 

ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០                 

ទព សកមហិរ វតុ ម បេភទ                 

ទព សកមមិនែមននិស ន                 

ច់ ក់កុងៃដ  ២៩៧.២៥១.២៣៦  ២៩៧.២៥១.២៣៦  ២៩៧.២៥១.២៣៦  -  -  -  -  - 

សមតុល េ ធ រ តិៃនកមុ   ១.៤៥៩.៧២៥.៩០២  ១.៤៦០.៦៤២.៨៦៧  ១៩៣.៤៣៥.៧០៨  ៣១៤.៧៧៦.២២៧  ៦១៤.៣០៦.៤៩៣  -  -  ៣៣៨.១២៤.៤៣៩ 

សមតុល េ ធ រ   ៣៥៦.៤៦៩.០៩២  ៣៦១.០៩៥.៤៤៦  ១៧៣.៧៥៣.៨១៥  ៥៦.៥១៤.៤៦៥  ១៣០.៨២៧.១៦៦  -  -  - 

ឥណ នផល់ដល់អតិថិជន  ៣.៤១៩.៨១០.៥៩៦  ៤.៧០៨.៨៥៦.៦៣៦  ៧៥.៥៩២.៦៤២  ១៤១.៤៩៧.៦២៦  ៧៧២.២០៥.០៥៧  ២.៥៥៥.០៨០.០៩៦  ១.១៦៤.៤៨១.២១៥  - 

មូលប តវនិិេ គ  ៦.៤៦៣.៤៥៣  ៧.៥៦៨.៣៣៧  -  -  -  ៧.៥៦៨.៣៣៧  -  - 

ទព សកមេផ ង  ៗ  ១៧.៥០៣.៩៥៩  ១៧.៥០៣.៩៥៩  ៦.៩៨១.៨៩០  ១០.៤៩០  ៦.៨៦៩.៧៧៧  ៨៥៧.៦៣៧  ២.៧៨៤.១៦៥  - 

  ៥.៥៥៧.២២៤.២៣៨  ៦.៨៥២.៩១៨.៤៨១  ៧៤៧.០១៥.២៩១  ៥១២.៧៩៨.៨០៨  ១.៥២៤.២០៨.៤៩៣  ២.៥៦៣.៥០៦.០៧០  ១.១៦៧.២៦៥.៣៨០  ៣៣៨.១២៤.៤៣៩ 

                 

សមមូល ដុ រ េមរកិ  ៥.៥៥៧.២២៤.២៣៨  ៦.៨៥២.៩១៨.៤៨១  ៧៤៧.០១៥.២៩១  ៥១២.៧៩៨.៨០៨  ១.៥២៤.២០៨.៤៩៣  ២.៥៦៣.៥០៦.០៧០  ១.១៦៧.២៦៥.៣៨០  ៣៣៨.១២៤.៤៣៩ 

សមមូល ន់េរ ល  ២២.៧៨៤.៦១៩.៣៧៦  ២៨.០៩៦.៩៦៥.៧៧២  ៣.០៦២.៧៦២.៦៩៣  ២.១០២.៤៧៥.១១៣  ៦.២៤៩.២៥៤.៨២១  ១០.៥១០.៣៧៤.៨៨៧  ៤.៧៨៥.៧៨៨.០៥៨  ១.៣៨៦.៣១០.២០០ 



ធ រវឌ នៈ សុ ីចំ ត់ 

កំណត់ស លេ់លរ យ រណ៍ហរិ វតុសេងបចេ ះេពល 
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៣១.  រ គប់ គង និភ័យហរិ វតុ (ត) 

និភ័យសននីយ ព (ត) 

រវ ិ គ ម យុ លៃនបំណុលហិរ វតុ និង ទព សកមហិរ វតុ (ត) 

  តៃមេ ង  

តៃមដុល 

លំហូរចូល/(េចញ)  រហូតដល់ ១ែខ 

 

> ១– ៣  ែខ  >   ៣ – ១២ ែខ  >  ១– ៥   ំ  េលសពី ៥ ំ  

មិន ន 

យុ ល 

  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ 

ៃថទី៣០ ែខក ំ២០២០                 

បំំណុលហិរ វតុ ម បេភទ                 

បំណុល មិនែមននិស ន                  

ក់បេ របស់អតិថិជន  ៤.៤៨៥.៦៥៧.០១០  (៤.៥១៩.២៨៤.៥០៣)  (៣.៦៦១.៥៨៩.៣៩៩)  (២២៥.២៩៣.៦៦៧)  (៥៩១.០៤៨.៥០២)  (៤១.៣៥២.៩៣៥)  -  - 

មូលប តបំណុល  ២០.៥៤៦.២៧៤  (២៥.៦៥៤.៤៤៩)  (១.៦១៣.១៦០)  -  (១.៦១៣.១៦០)  (២២.៤២៨.១២៩)  -  - 

ក់កមី  ២០៨.៩៥៧.៥៨៨  (២៣០.០៨៩.១១៨)  (៣៧.៧៤៩.៩០៦)  (៧៤.០៥៦.៩៥៩)  (១០៥.២៤៦.៥៣១)  (១២.០៤២.២៣៥)  (៩៩៣.៤៨៧)  - 

អនុបំណុល  ១២១.០២៧.៩៥៧  (១៦៤.៧៦១.៥៣០)  -  -  -  (៨៦.៤៤៥.១៨២)  (៧៨.៣១៦.៣៤៨)  - 

បំណុលភតិសន   ៣៥.៣១១.៧៣០  (៤១.៨៨៦.៣២៤)  (១.០៣៨.៤៤៤)  (២.០៦៤.៦៥២)  (៨.៧៩៦.០០៤)  (២៦.៥៧៨.២១៩)  (៣.៤០៩.០០៥)  - 

បំណុលេផ ងៗ  ៣២.១១៧.៥៥១  (៣២.១១៧.៥៥១)  (៦៣២.៣៤៩)  (២២.២៧១.៥២១)  (៦.៧៨៨.១៦៦)  (១១.៤១៦)  (៣៤០.៥៦៧)  - 

  ៤.៩០៣.៦១៨.១១០  (៥.០១៣.៧៩៣.៤៧៥)  (៣.៧០២.៦២៣.២៥៨)  (៣២៣.៦៨៦.៧៩៩)  (៧១៣.៤៩២.៣៦៣)  (១៨៨.៨៥៨.១១៦)  (៨៣.០៥៩.៤០៧)  - 

កិចសន ឥណ ននិង 

កិចសន ហិរ វតុ  -  (១២០.៨១៤.៧០៦)  (៣.០៧៨.១១៥)  (១០.៣៦៨.៨៤៣)  (៩១.៨៥៦.៤២៨)  (៨.៩៦៥.៣៤៣)  (៦.៥៤៥.៩៧៧)  - 

សមមូល ដុ រ េមរកិ  ៤.៩០៣.៦១៨.១១០  (៥.១៣៤.៦០៨.១៨១)  (៣.៧០៥.៧០១.៣៧៣)  (៣៣៤.០៥៥.៦៤២)  (៨០៥.៣៤៨.៧៩១)  (១៩៧.៨២៣.៤៥៩)  (៨៩.៦០៥.៣៨៤)  - 

សមមូល ន់េរ ល  ២០.១០៤.៨៣៤.២៥១  (២១.០៥១.៨៩៣.៥៤២)  (១៥.១៩៣.៣៧៥.៦២៩)  (១.៣៦៩.៦២៨.១៣២)  (៣.៣០១.៩៣០.០៤៣)  (៨១១.០៧៦.១៨២)  (៣៦៧.៣៨២.០៧៤)  - 



ធ រវឌ នៈ សុ ីចំ ត់ 

កំណត់ស លេ់លរ យ រណ៍ហរិ វតុសេងបចេ ះេពល 

ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៣ែខ និង៩ែខ គិត តឹមៃថទី៣០ ែខក  ២ំ០២០ 
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៣១.  រ គប់ គង និភ័យហរិ វតុ (ត) 

  និភ័យសននីយ ព (ត) 

 រវ ិ គ ម យុ លៃនបំណុលហិរ វតុ និង ទព សកមហិរ វតុ (ត) 

 

  តៃមេ ង  

តៃមដុល 

លំហូរចូល/(េចញ)  រហូតដល់ ១ែខ 

 

> ១– ៣  ែខ  >   ៣ – ១២ ែខ  >  ១– ៥   ំ  េលសពី ៥ ំ  

មិន ន 

យុ ល 

  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ 

ៃថទី៣១ ែខធូ ំ២០១៩                 

ទព សកមហិរ វតុ ម បេភទ                 

ទព សកមមិនែមននិស ន                 

ច់ ក់កុងៃដ   ២៥១.៧៥០.២០៥   ២៥១.៧៥០.២០៥   ២៥១.៧៥០.២០៥  -  -  -  -  - 

សមតុល េ ធ រ តិ 

ៃនកមុ   ១.១៥១.៦៥៤.២៣៩  ១.១៥២.៧៥៦.៣៤៩  ៣៥៧.១០៦.១០៦  ១៦៨.០៨៨.៤៣៩  ១៩២.០១៦.០៨៩  -  -  ៤៣៥.៥៤៥.៧១៥ 

សមតុល េ ធ រ   ៩៣.៤១១.៦៨៩  ៩៤.៨១៧.៤៣៣  ២៤.៨២៣.៤១៦  ១២.៦៩៩.៩៨៣  ៥៧.២៩៤.០៣៤  -  -  - 

ឥណ នផល់ដលអ់តិថិជន  ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣  ៣.៨១៦.១៣៣.៣១១   ៥៩.៦០៧.៣១៦   ៧៩.៥២៩.៤៩៥   ៣៧៦.៣៤៤.៤៦១  ១.៥០៥.៣៧២.២៩៨   ៧៥៩.៤៣៩.២៧៧  - 

វនិិេ គេលមូលប ត  ៣៣.២៨៥.៤៣៤  ៣៦.៥៨១.២១៧  -  -  ៣០.០០០.០០០  ៦.៥៨១.២១៧  -  - 

ទព សកមេផ ង  ៗ  ៩.៤៣២.០៧០  ៩.៤៣២.០៧០  ៥.៩១៥.៤៩៩  ១០.៣៤០  ៤៧.២៤៧  ៦៥១.៥៩៩  ២.៨០៧.៣៨៥  - 

   ៤.២៩៧.៦០៤.៥៥០   ៥.៣៦១.៤៧០.៥៨៥   ៦៩៩.២០២.៥៤២   ២៦០.៣២៨.២៥៧   ៦៥៥.៧០១.៨៣១  ១.៥១២.៦០៥.១១៤   ៧៦២.២៤៦.៦៦២  ៤៣៥.៥៤៥.៧១៥ 

                 

សមមូល ដុ រ េមរកិ   ៤.២៩៧.៦០៤.៥៥០   ៥.៣៦១.៤៧០.៥៨៥   ៦៩៩.២០២.៥៤២   ២៦០.៣២៨.២៥៧   ៦៥៥.៧០១.៨៣១  ១.៥១២.៦០៥.១១៤   ៧៦២.២៤៦.៦៦២  ៤៣៥.៥៤៥.៧១៥ 

                 

សមមូល ន់េរ ល  ១៧.៥១២.៧៣៨.៥៤១  ២១.៨៤៧.៩៩២.៦៣៤  ២.៨៤៩.២៥០.៣៥៩  ១.០៦០.៨៣៧.៦៤៧  ២.៦៧១.៩៨៤.៩៦១  ៦.១៦៣.៨៦៥.៨៤០  ៣.១០៦.១៥៥.១៤៨  ១.៧៧៤.៨៤៨.៧៨៩ 



ធ រវឌ នៈ សុ ីចំ ត់ 

កំណត់ស លេ់លរ យ រណ៍ហរិ វតុសេងបចេ ះេពល 
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៣១.  រ គប់ គង និភ័យហរិ វតុ (ត) 

  និភ័យសននីយ ព (ត) 

រវ ិ គ ម យុ លៃនបំណុលហិរ វតុ និង ទព សកមហិរ វតុ (ត) 

  តៃមេ ង  

តៃមដុល 

លំហូរចូល/(េចញ)  រហូតដល់ ១ែខ 

 

> ១– ៣  ែខ  >   ៣ – ១២ ែខ  >  ១– ៥   ំ  េលសពី ៥ ំ  

មិន ន យុ

ល 

  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ  ដុ រ េមរកិ 

ៃថទី៣១ ែខធូ ំ២០១៩                 

បំំណុលហិរ វតុ ម បេភទ                 

បំណុល មិនែមននិស ន                 

ក់បេ របស់អតិថិជន  ៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩  (៣.៤២៧.១៧៣.៤៩៧)  (២.៧៦៣.០៧០.៨៤៨)  (១៦១.០២០.៧២៩)  (៤៤៩.២៦៧.០៩៣)  (៥៣.៨១៤.៨២៧)  -  - 

មូលប តបំណុល  ២០.៩៣៩.៣៣៧  (២៥.៦៥៤.៤៥០)  -  (៨០៦.៥៨០)  (៨០៦.៥៨០)  (២៤.០៤១.២៩០)  -  - 

ក់កមី  ២៧៩.៨៥៦.៤៥៨  (២៨៥.៧៤៤.០២៣)  (៤២.៩៦២.០៥៤)  (៨៨.៦០៦.៨៣០)  (១៤៨.២០៦.៤១០)  (៥.៩៦៨.៧២៩)  -  - 

អនុបំណុល  ១២៨.០០០.០០០  (១៧៨.៤៤០.៣៨២)  -  -  (២០.១២៦.៩០៤)  (៧០.៧០៨.៨៨០)  (៨៧.៦០៤.៥៩៨)  - 

បំណុលភតិសន   ៣៦.៥១៣.៤០៧  (៤៤.០៩០.២៧៣)  (៥៥៩.៥៥៨)  (១.០៦៦.០៥៣)  (៤.៩៩៩.៧៧៣)  (២២.៩៥៤.៨៣៧)  (១៤.៥១០.០៥២)  - 

បំណុលេផ ងៗ    ២៣.៣៨៦.៩៤៤   (២៣.៣៨៦.៩៤៤)   (៥.៣៦៣.៤៤០)   (១០.៧០៧.១១២)  -   (៦.៧៨៤.៨១៩)  (៥៣១.៥៧៣)  - 

   ៣.៨៨៤.០៣៩.៥៩៥   (៣.៩៨៤.៤៨៩.៥៦៩)   (២.៨១១.៩៥៥.៩០០)   (២៦២.២០៧.៣០៤)  (៦២៣.៤០៦.៧៦០)  (១៨៤.២៧៣.៣៨២)  (១០២.៦៤៦.២២៣)  - 

កិចសន ឥណ ននិងកិចសន

ហិរ វតុ  -  (៦៨.៤៩៧.១០៣)  (៥៥.៤៦៣.៧៤៨)  (២.៧៧៣.៥២៤)  (១.៥៣៥.៥៩៥)  (៨.៧២៤.២៣៦)  -  - 

                 

សមមូល ដុ រ េមរកិ   ៣.៨៨៤.០៣៩.៥៩៥   (៤.០៥២.៩៨៦.៦៧២)   (២.៨៦៧.៤១៩.៦៤៨)   (២៦៤.៩៨០.៨២៨)  (៦២៤.៩៤២.៣៥៥)   (១៩២.៩៩៧.៦១៨)  (១០២.៦៤៦.២២៣)  - 

                 

សមមូល ន់េរ ល  ១៥.៨២៧.៤៦១.៣៥០  (១៦.៥១៥.៩២០.៦៨៨)  (១១.៦៨៤.៧៣៥.០៦៦)  (១.០៧៩.៧៩៦.៨៧៤)  (២.៥៤៦.៦៤០.០៩៧)   (៧៨៦.៤៦៥.២៩៣)  (៤១៨.២៨៣.៣៥៩)  - 
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   ៣២. ផលប៉ះ លពី់ កវូីដ ១៩ 

ផលប៉ះ ល់ៃនវរីសុកូរុ  (“កូវដី ១៩”) ន តត តភូមិ ស េ ចន សកលេ ក។ អង រសុខ ព          

ពិភពេ ក ន ប ស សនអនរ តិប លអំពី កូវដី ១៩ េ កុងែខមក  និង ន ត់ ក់វរីសុេនះ ជមឺ

តត ត សកលេ កេ កុងែខមី  ំ២០២០។ ររកី ល លៃនជមឺកូវដី ១៩ នផលប៉ះ ល់ ំង 

ដល់សុខ ព និង របន ជីវកម។ 

ធ រ តិៃនកមុ  និង ជរ ភិ លកមុ ន ត់វ ិ ន រ េ ចន េដម ីជួយស មលដល់េសដកិច 

និងវស័ិយហិរ វតុ និង រេធ ជីវកមេ កុងរយៈេពលែដលមិន ប់ នពីមុនមក ែដលរមួ នដូច រ

អនុ តឲ េធ រេរ បចំឥណ នេឡងវញិ និង របេងតៃនធ រសហ សធុនតូច និងមធ ម េដម ី

ស មបស មលគេ ងសហហិរ ប ន ទ ទង់សហ សធុនតូច និងមធ ម។ 

គណៈ គប់ គងនឹងបន រ តតពិនិត ពីផលប៉ះ ល់ និង ត់ គប់វ ិ ន រទប់ ត់ ល់ឥទិពលែដល 

ចប៉ះ ល់ដល់ បតិបតិ ររបស់ធ រ។ 

ធ រ នេធ រវនិិច័យចំេ ះផលប៉ះ ល់ៃន កូវដី ១៩ េ ម រែណ ំរបស់ធ រ តិៃនកមុ  

និងសង់ ររ យ រណ៍ ក់ទងនឹងហិរ វតុអនរ តិៃនកមុ ដូច ងេ ម៖ 

(ក) រ តបង់ឥណ នែដលរពឹំងទុក 

គណៈ គប់ គង នេធ រវនិិច័យ និង តតពិនិត េ េល ពឹតិ រណ៍ ែដល ច នទំ ក់ទំនងេ នឹង

រ ៉ ន់ ន ពែដល ចខក នកុង រសង ៃនមូ៉ែឌល រ តបង់ឥណ នែដលរពឹំងទុក។ គិត តឹម                      

ៃថទី ៣០ ែខក  ំ២០២០ ធ រមិន នកត់ស ល់នូវទំ ក់ទនងរ ងក ៉ កេសដកិច ែដល ន រ    ែក

ត មវចំេ ះ កូវដី ១៩ ែដល ន ព ក់ព័នស ប់ធ រកុង រ ៉ ន់ ន រ តបង់រពឹំងទុកេ ះេទ។ 

េ ះ ៉ងេនះកី ធ រ នេធ រពិ រ  និងគិតគូរ ពិេសស ផលប៉ះ ល់េ យ រ កូវដី ១៩ ចំេ ះ 

ក គុណ ពនិងបរ ិ ណស ប់កំណត់នូវ រេកនេឡង រវនៃន និភ័យឥណ ន និងសូច ករៃន 

ឱន ពឥណ ន ែដល នប ញេ យធ រ តិៃនកមុ  ចំេ ះវស័ិយ  ទិ ពដូច ងេ ម៖ 

- វស័ិយេទសចរណ៍ 

- វស័ិយ យនភ័ណ 

- វស័ិយសំណង់ 

- វស័ិយដឹកជ ូ ន 

គិត តឹមៃថទី ៣០ ែខក ំ២០២០ នឥណ នេរ បចំេឡងវញិេកតេឡងែដលប លមកពីផលប៉ះ ល់ៃន 

កូវដី ១៩េ យក ំងេនះ េធឲ ន រទ ក់ចុះនូវចំ ត់ ក់ឥណ ន និងទទួល ល់បែនមនូវ            

រ តបង់រពឹំងទុក ែដល នប ញកុងកំណត់ស ល់ទី៣១ៃនរ យ រណ៍ហិរ វតុសេងបចេ ះេពល។  
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៣២. ផលប៉ះ លពី់ កវូីដ ១៩ (ត) 

(ក) រ តបង់ឥណ នែដលរពឹំងទុក (ត) 

គណៈ គប់ គង នេ ប ស់ទិនន័យសីអំពីឥណ ន ែដល ន របង់សងមិនេទ ង ត់េ កុងវស័ិយេនះ       

គិត តឹមៃថទី ៣១ ែខឧស  ំ២០២០ េ យែផកេលរ យ រណ៍វស័ិយពី រ ិ ល័យឥណ នកមុ  

(CBC) និង នេធ រវ ិ គបែនមេលទំហំ ECL របស់ធ រ។ ឥណ ន ែដល ន របង់សងមិនេទ ង ត់ 

េលស ៣០ៃថៃនវស័ិយេនះ តវ នសនត សិតកុងដំ ក់ លទី ២ និងេលសរយៈេពល ៩០ ៃថ តវ ន

សនត សិតកុងដំ ក់ លទី៣។ ECLរបស់ធ រ តវ នេធ ត នែផក មស តៃន រកំណត់

ឥណ នែដល ន របង់សងមិនេទ ង ត់េ កុងវស័ិយ កុងដំ ក់ លទី២ និង ទី៣។  

ម រវ ិ គេនះ គណៈ គប់ គង នសេ មចផល់ ECL បែនមចំនួន ៤ នដុ រ េមរកិបែនមេល ECL 

ែដល ន ប់េ យ រផលប៉ះ ល់ៃន កូវដី ១៩ ។ គណៈ គប់ គងនឹងបនផល់នូវ ECL បែនម បសិនេប     

ំ ច់។ 

គណៈ គប់ គង កំពុងបនែកលមនូវ មូ៉ែដលECL េ យ នជំនួយពីអកពិេ ះេ បល់ែដល រេធ        

វេិ ធនកមសំ ន់ៗកុងេ ះ ន ពែដល ចខក នកុង រសង  រ តបង់េ យ រខក នកុង         

រសង និងព័ត៌ នែដលរពឹំងទុកេ ៃថ ងមុខែដលរមួប ូ លនូវក ៉ កេសដកិច។ 

គណៈ គប់ គងរពឹំង រគណ  ECL េ យេ បមូ៉ែដលែដល តវ នែកលមនឹង តវអនុវតមុន ំ២០២១។ 

(ខ) គណេនយ ស ប់ ទព សកមហិរ វតុែដល នែកែ ប 

ធ រ នេធ រពិ រ  អំពីក េសដកិច និង នេធ រស មល េ យពន រ រសង ក់ ស ប់

អកខី ក់ ែដល ជីវកមរបស់េគ តវ នប៉ះ ល់េ យ កូវដី ១៩ រហូតដល់រយៈេពល ១២ែខចំេ ះ គប់       

វស័ិយ។ រចំេណញ និង រ តបង់ពី រែកែ ប ំងនះមិន ន ត់ទុក រវនេឡយ។  

(គ) រ យតៃម និង រវនិិច័យ 

ធ រ នគិតគូរអំពីផលប៉ះ ល់ ែដលបងរេឡងពី ពែ ប បលមិន ប កតីៃនេសដកិច កុង រកំណត់      

តួេលខរបស់ ទព សកមហិរ វតុ និង ទព សកមេផ ងៗេទ តកុងរ យ រណ៍ហិរ វតុសេងបចេ ះេពល 

ែដល រកំណត់េនះគឺ រកំណត់លបំផុតរបស់គណៈ គប់ គងពឹងែផកេលព័ត៌ នែដល ន។ បុ៉ែនទីផ រ

ច នបែ មប មលមិន ប កតីដូច ររពឹំងទុក ដូចេនះតួេលខែដល នកំណត់ ច ន រែ ប បលេ

មបែ មប មលទីផ រ។ 
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៣៣. ពឹតិ រណ៍ប ប់ពីដំ ច់ រយិបរេិចទ 

េ ៃថទី ១២ ែខវចិិ  ំ ២០២០ ធ រ នទទួល រយល់ ពមពីធ រ តិៃនកមុ  កុង រេផរ គហុ៊ន 

របស់េ ក Damir Karassayev េ កមហុ៊ន Natcan Trust Company ែដល កមហុ៊នបេងតេឡងេ បេទស        

 ។ ព័ត៌ នលមិតៃន គហុ៊នថី នដូច ងេ ម៖ 

ស់ គហុ៊ន 
 

ចំនួន គហុ៊ន 
 ចំនួនទឹក ក់ 

  ដុ រ េមរកិ 

     

ធ រ តិៃន   ៣៣៤.៩៩៩  ៣៣៤.៩៩៩.០០០ 

កមហុ៊ន Natcan Trust Company  ១  ១.០០០ 

  ៣៣៥.០០០  ៣៣៥.០០០.០០០ 

 


