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គ រ្ឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ 
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ព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសង្ខេប 

ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុ ត្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ឆ្ន ាំ២០២១ 

ត្ទពយសកម្មសរបុ (លានររៀល) ៥.៣៧២.០៣២ ៤.៩៣៥.០៦១ 
បាំណុលសរបុ (លានររៀល) ៤.៣៥៩.៩៨២ ៣.៩៧៩.៨៧៩ 
ម្ូលធនសរបុ (លានររៀល) ១.០១២.០៥០ ៩៥៥.១៨២ 

លទធផលហិរញ្ញ វត្ាុ ត្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ត្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ 

ចាំណូលការត្ាក ់(លានររៀល)  ១៩៨.៤៩៧   ១៧១.៦៥៥  
ចាំរណញ/(ខាត្) ម្នុបងព់នធ (លានររៀល)  ៧១.៣២១   ៥៩.១៦៤  
ចាំរណញ/(ខាត្) សុទធកនុងការយិបររិចេទ  
(លានររៀល)  ៥៦.៨៦៨   ៤៧.២២៦  

 

អនុាត្ហិរញ្ញ វត្ាុ 
(សត្មាបត់្្រឹះស្ថា នធនាគារ នងិហិរញ្ញ វត្ាុ) 

ត្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ឆ្ន ាំ២០២១ 

អនុាត្ស្ថធនភាព ២៣,៩២% ២៦,៨០% 
អនុាត្បាំណុលរធៀបនរងម្ូលធន  ៤,៣១   ៤,១៧  
អនុាត្សនទនីយភាព ១៣៦,០៤% ២២៧,៤៥% 
អនុាត្ឥណទានម្និដាំរណើ រការ ២,១៧% ២,០៥% 
អនុាត្បរញ្ញ ើឥណទាន ៥៨,៥១% ៥៦,១៦% 

 ត្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ត្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ 

អនុាត្ចាំរណញរធៀបនរងត្ទពយសកម្ម ១,១០% ១,០៩% 
អនុាត្ចាំរណញរធៀបនរងម្លូធន ៥,៧៨% ៦,២៤% 
អនុាត្លទធភាពបងក់ារត្ាក ់ ២០៣,៩៤% ១៩៥,១៣% 
ចាំរណញកនុងម្យួឯកតាម្ូលបត្ត្កម្មសិទធិ 
(ករណីចុឹះបញ្ជ ីលកម់្ូលបត្ត្កម្មសិទធ)ិ 

N/A N/A 

ភា្លាភកនុងម្យួឯកតាម្ូលបត្ត្កម្មសិទធិ 
(ករណីចុឹះបញ្ជ ីលកម់្ូលបត្ត្កម្មសិទធ)ិ 

N/A N/A 

អនុាត្ហិរញ្ញ វត្ាុសាំខាន់ៗ រផេងរទៀត្ 
(ត្បសិនមាន) N/A N/A 
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ក្រាហវកិអំពីព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសង្ខេប 
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សមាសភាពក្រកុមក្របកឹាភិបាល 

 

 

 

 

 
រលាក ត្បរនីលី រដ ហេុលីវ៉ា  
ត្បធានត្កុម្ត្បរកាភាិល 
 

 
 
 

     
         

 
 
 

រលាក ខនរ៉ាត្ ដាយអឺស            រលាក ឌូលីប រ៉ា សីុកា ស្ថមា៉ា រ៉ា វរី៉ា  
អភាិល        អភាិល 

   
 

  
 
 
 
 
 
 

រលាក អុីនត្ដាជតី្ វរីជសីុរវី៉ាដាណា រលាក មម្៉ាឃឺល ម្រ័មម្៉ាន 
អភាិលឯករជយ អភាិលឯករជយ 
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ង្សចកតីថ្លែខរបសក់្របធានក្រកុមក្របឹកាភិបាល 

អស់រយៈរពល ៣ឆ្ន ាំកនលងម្ករហើយមដលម្ូលបត្ត្បាំណុលរបស់អិលអូអិលសីុ (មដលមានទាំហាំទរកត្ាក ់ ៨០ បរលីាន
ររៀល ឬសម្ម្ូលនរងចាំនួន ២០លានដុលាល រអារម្រកិ) ត្ត្ូវានរាឹះផាយរដើម្បរីលើកកម្ពស់ការរត្បើត្ាស់របូិយបណ័ណ ររៀល។ 
ជាលទធផលជាង ២៩% មនផលបត័្ត្ឥណទានសរបុរបស់អលិអូអិលសីុ ត្ត្ូវានផតល់ជូនអត្ិថិជនជារបូិយបណ័ណ ររៀល។ 

ទសេនវស័ិយរសដឋកិចចពិភពរលាក៖ ធនាគារពិភពរលាកានកាត្ប់នាយការពាករណ៍កាំរណើ នរសដឋកិចចពភិពរលាករៅ 
កនុងឆ្ន ាំរនឹះ រដាយរលើករ ើងពីបញ្ហា សង្គ្រា ម្រៅអរុយមត្កន បញ្ហា អត្ផិរណា និងឥទធិពលផលប៉ាឹះពាល់ពីជម្ងកូឺវដី១៩។ 
ធនាគារពិភពរលាករ ាំពរងថារសដឋកិចចពភិពរលាកនរងរកើនរ ើងចាំនួន ៣,២% រៅកនុងឆ្ន ាំ២០២២ មដលថយចុឹះពកីារ 
ពាករណ៍ពមី្ុនមដលមានចាំននួ ៤,១%។ បញ្ហា ទាាំងរនឹះត្ត្ូវានរ្រ ាំពរងថានរងជត្ម្ុញឱ្យមានអត្តាភាពត្កីត្កជាស្ថកល 
ខណៈមដលពិភពរលាកកាំពុងត្បឈម្នរងការរកើនរ ើងភាល ម្ៗមនត្មម្លថាម្ពល ជី នងិអាហារ។ ការរកើនរ ើងមនអត្តា
ការត្ាកត់្ត្ូវានរ្រ ាំពរងថានរងរធវើឱ្យមានកាំរណើ នយឺត្ និងរធវើឱ្យមានវសិម្ភាពកានម់ត្ធងនធ់ងររ ើង។  

ទសេនវស័ិយរសដឋកិចចកម្ពុជា៖ រសដឋកិចចកម្ពុជារងើបរ ើងវញិត្បរសើរជាងម្ុន ប៉ាុមនតម្និមានភាពរសមើគាន រលើត្្បវ់ស័ិយ
រនាឹះរទ។ កតាត ជត្ម្ុញកាំរណើ នតាម្មបបត្បមពណី ដូចជាវស័ិយកាត្រ់ដរសរម្លៀកបាំពាក ់ផលិត្ផលសត្មាបក់ាររធវើដាំរណើ រ 
មសបករជើង នងិឧសាហកម្មផលិត្ផលកង ់កដូ៏ចជាវស័ិយកសិកម្ម ានរងើបរ ើងវញិទាាំងត្សុង។ ផទុយរៅវញិ វស័ិយ 
រទសចរណ៍ និងការរធវើដាំរណើ រ មដលជាកតាត កាំរណើ នដស៏ាំខានម់្យួ មដលរមួ្ចាំមណកផតល់ឱ្កាសការររជាង ២លាន
ការររ និង ១/៤ មនកាំរណើ នផលិត្ផលកនុងត្សុកសរបុ កនុងអាំ ុងរពលម្ុនកូវដី១៩ រៅមត្មានភាពទនរ់ខាយរៅរ ើយ។ 
រទាឹះបីជាមានការថយចុឹះជាទូរៅមនត្ត្ម្ូវការសកល កាំរណើ នត្ត្ូវានពាករណ៍ថានរងរកាានកនុងអត្តា ៤,៥% រៅឆ្ន ាំ
រនឹះ រដាយស្ថរការបញ្ឈបក់ាររ រត្ត្បតិ្ការរធវើដាំរណើ រ រដាយការសរត្ម្ចាននូវអត្តាខពស់កនុងការចាកវ់៉ាកស់្ថាំងដល់ត្បជា
ពលរដឋ។ បមនាម្រលើរនឹះ ចាបថ់មីសតីពីការវនិិរោ្ និងកិចចត្ពម្រត្ពៀងពាណិជជកម្មរសរ ីជាម្យួត្បរទសចិន និងស្ថធារណរដឋ 
កូររ ៉ា និងភាពជាមដ្ូរសដឋកិចចទូលាំទូលាយកនុងត្ាំបន ់ត្ត្ូវានរ ាំពរងថានរងទាកទ់ាញលាំហូរមនការវនិិរោ្រដាយផ្ទទ ល់ រៅ
កនុងឆ្ន ាំបនតបនាទ បខ់ាងម្ុខរនឹះ។  

អិលអូអិលសីុ (រខម្បូឌា)៖ ផលប៉ាឹះពាល់អវជិជមានមនកូវដី១៩ រៅរលើអាជីវកម្មរត្ៅពីមខេសរវ កក់សិកម្ម រៅមត្បនតរង
ផលប៉ាឹះពាល់។ ជាម្យួនរងការគាាំត្ទមផនកបទបញ្ញត្តពិីធនាគារជាត្ិមនកម្ពុជា អិលអូអិលសីុ (រខម្បូឌា) អាចបនតផតល់
ជរត្ម្ើសកនុងការររៀបចាំឥណទានរ ើងវញិដល់អត្ិថិជនមដលរងផលប៉ាឹះពាល់ទាាំងរនាឹះ តាម្រយៈការផតល់រយៈរពល
អនុរត្គាឹះដល់ពកួគាត្ ់ រដើម្បឱី្យពួកគាត្ម់ានរពលរវលាកនុងការចាបរ់ផតើម្អាជីវកម្មរ ើងវញិ។ រយើងនរងបនតពិនតិ្យរម្ើល
អត្ិថិជនទាាំងរនឹះោ៉ា ងជិត្សនិទធិ និងរបតជាា ផតល់នូវការគាាំត្ទមដលចាាំាចដ់ល់ពកួគាត្។់  

រៅកនុងត្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ អិលអូអិលសីុអាចរកាាននូវកាំរណើ នត្បកបរដាយ្ុណភាព។ អិលអអូិលសីុាន
សត្ម្បខលួនោ៉ា ងឆ្បរ់ហ័សរៅនរងការរត្បើត្ាស់រសវហិរញ្ញ វត្ាុតាម្មបបឌីជីថល រដើម្បរីរៀបចាំខលួនរចួជារត្សចកនុងការរស់
រៅជាម្យួបរបិទថមីមនជម្ងកូឺវដី១៩ និងានផតល់បណាត ញធនាគារឌីជីថលោ៉ា ងសម្បរូមបបដល់អត្ិថិជនរបស់ខលួនដូច
ជា កម្មវធិីធនាគារចល័ត្ iPay Mobile Banking Application រសវធនាគារតាម្អុីនរធើមណត្ រសវទូទាត្ស់ងត្ាក់
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ត្មម្លរយ (RFT) រសវទូទាត្រ់ហ័ស (FAST) និងត្បពន័ធា្ង មដលអិលអូអិលសីុរចញមថលកមត្ម្រសវទាាំងអស់ជាំនួស
អត្ិថិជនរបស់ខលួន។ ជាម្យួនរងបណាត ញធនាគារឌីជីថលទាាំងរនឹះ អត្ិថិជនរបស់អិលអូអិលសីុអាចរធវើត្បត្បិត្តកិារ
ធនាគាររដាយខលួនឯងោ៉ា ងរយត្សួលពីទូរស័ពទមដ ានត្្បរ់ពលរវលា រដាយពុាំចាាំាចរ់ធវើដាំរណើ ររៅរធវើត្បត្ិបត្តិការ
រៅការោិល័យស្ថខា។ បមនាម្រលើរនឹះ អិលអអូិលសីុាននរងកាំពុងដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ជាផលូវការនូវឧបករណ៍ Tablet 

Devices រដើម្បរីធវើឱ្យរសវកម្មអត្ិថជិនកានម់ត្លអត្បរសើររ ើង និងបរងកើនត្បសិទធភាពការររ។ អិលអូអិលសីុនរងបនត
រលើកកម្ពស់រសវហិរញ្ញ វត្ាុឌីជថីលរបស់ខលួន រដើម្បផីតល់នូវរសវកម្មអត្ិថជិនដល៏អបាំផុត្ជូនអត្ិថជិនរបស់រយើង។  

ខាុ ាំាទសូម្រ្លៀត្កនុងឱ្កាសរនឹះ មថលងអាំណរ្ុណដល់សមាជិកត្កុម្ត្បរកាភាិលទាាំងអស់សត្មាបក់ារផតល់អនុស្ថសន ៍
អរ្ុណដល់ត្បធាននាយកត្បត្ិបត្តិ និងអនុត្បធាននាយកត្បត្ិបត្តិសត្មាបក់ារដរកនាាំមដលផតល់ដល់ថាន កត់្្បត់្្ង នងិ
បុ្ាលិកទាាំងអស់ រដើម្បធីានានូវការរបតជាា ចិត្ត នងិការចូលរមួ្ចាំមណកកនុងការរកាាននូវកាំរណើ នរបស់ត្កុម្ហរុន រទាឹះប ី
ជាមានឧបស្ាប៉ាឹះពាល់ដល់អាជីវកម្ម រដាយស្ថរការរកីរលដាលមនកូវដី១៩។ អវីមដលសាំខានប់ាំផុត្្ឺការរបតជាា ចតិ្ត
របស់ពួករ្កនុងការរកាាននូវអភាិលកិចចលអ រហើយសម្ត្ាភាពកនុងការរធវើអាជីវកម្មត្បកបរដាយការទទួលខុសត្ត្វូ
សងាម្ ត្ត្ូវានទទួលនូវការរគារពពីនិយត័្ករ ត្្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុ កដូ៏ចជាអត្ថិិជនផងមដរ។  

ខាុ ាំាទកសូ៏ម្មថលងអាំណរ្ុណដល់ធនាគារជាត្ិមនកម្ពុជា នងិនិយត័្ករម្ូលបត្ត្មនកម្ពុជា សត្មាបក់ារគាាំត្ទ និងការផតល់
អនុស្ថសន។៍ ខាុ ាំាទសូម្អរ្ុណោ៉ា ងត្ជាលរត្ៅដល់មាច ស់ភា្ទុនិក អត្ថិិជន វនិិរោ្និ និងមដ្ូពាកព់ន័ធទាាំងអស់
សត្មាបក់ារគាាំត្ទ ការរជឿទុកចិត្ត និងភាពរជឿជាកម់ដលមានម្ករលើអិលអូអិលសីុ រហើយខាុ ាំាទរជឿជាកថ់ាអនកទាាំងអស់
គាន នរងរៅមត្បនតការគាាំត្ទអិលអូអិលសីុបនតរៅម្ុខជាយូរអមងវងរទៀត្។  

 រជធានីភនាំរពញ មថងទី១២ មខឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ 
 ហត្ារលខា ត្តា និងរ ម្ ឹះត្បធានត្កុម្ត្បរកាភាិល 
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ង្សចកតីថ្លែខរបសក់្របធាននាយកក្របតិបតតិ 

ឆ្ន ាំ២០២០ និងឆ្ន ាំ២០២១ ្ឺជាឆ្ន ាំមដលត្បឈម្នរងបញ្ហា លាំាករត្ចើន រដាយស្ថរមត្ការរកីរលដាលមនជម្ងកូឺវដី១៩ 
និងឥទធពិលប៉ាឹះពាល់រៅរលើរសដឋកិចចសងាម្។ កនុងរយៈរពលពីរឆ្ន ាំរនឹះ រជរដាឋ ភាិលកម្ពុជាានរ្លើយត្បរៅនរងវបិត្តិ
រនឹះត្បកបរដាយភាពរ រងមាាំ និងភាពបត្ម់បន។ ជាលទធផលពីកិចចខិត្ខាំត្បរងមត្បងរនឹះ កម្ពុជា្ឺជាត្បរទសម្យួកនុង
ចាំរណាម្ត្បរទសម្យួចាំនួន ទាាំងរៅកនុងត្ាំបន ់និងរៅរលើស្ថកលរលាក មដលសរត្ម្ចាននូវអត្តាចាកវ់៉ាកស់្ថាំងកូវដី១៩ 
ានខពស់ជាងរ្ និងបរងកើត្ភាពសុ្ថាំរ រងមាាំរៅកនុងសហ្ម្ន។៍ ភាពរជា្ជយ័មនយុទធនាការចាកវ់៉ាកស់្ថាំងថាន កជ់ាត្ិ នងិ
ការត្្បត់្្ងការរកីរលដាលមនកូវដី១៩រៅកម្ពុជា ានអនុញ្ហញ ត្ឱ្យរជរដាឋ ភាិលអាចបទិបញ្ចប ់ “ត្ពរត្តិការណ៍ មថង២០ 
កុម្ភៈ ២០២១” អាចរបើកដាំរណើ រការត្បរទសរ ើងវញិ នងិអាចដាំរណើ រការសកម្មភាពរសដឋកិចចសងាម្ានរ ើងវញិ។  

រ្លើយត្បរៅនរងផលប៉ាឹះពាល់មដលបណាត លម្កពីការរកីរលដាលមនជម្ងកូឺវដី១៩ អិលអូអិលសីុាននងិកាំពុងបនតផតល់
ការអនុរត្គាឹះដល់អត្ិថិជនរបស់ខលួនមដលត្ាកច់ាំណូលរងផលប៉ាឹះពាល់ធងនធ់ងរពីការរកីរលដាលមនកូវដី១៩ ជាពិរសស
រលើវស័ិយរទសចរណ៍ សាំណង ់វស័ិយកាត្រ់ដរ និងវស័ិយរផេងៗរទៀត្។  

រៅកនុងត្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ អិលអូអិលសីុ (រខម្បូឌា) ទទួលានវញិ្ហញ បនបត្ត្ រគាលការណ៍ការពារអត្ថិិជន 
កត្ម្តិ្មាស ពសី្ថា បន័ Cerise និង SPTF។ វញិ្ហញ បនបត្ត្កត្ម្តិ្មាស ្ឺជាកត្ម្តិ្ខពស់បាំផុត្ នងិបរា ញថាត្្រឹះស្ថា ន
មដលទទួលានវញិ្ហញ បនបត្ត្រនឹះ បាំរពញរៅតាម្សតងដ់ារត្រងរុ រងបាំផុត្មនរគាលការណ៍ការពារអត្ិថិជន អនុរលាម្រៅ
តាម្សតងដ់ារជាស្ថកលកនុងការត្្បត់្្ងសកម្មភាពសងាម្។ លកខខណឌ វយត្មម្លសត្មាបរ់គាលការណ៍ការពារអត្ិថិជន
រមួ្មាន ការអនុវត្តោ៉ា ងខាជ បខ់ជួនកនុងការអភវិឌឍផលិត្ផលនិងបណាត ញមចកចាយសម្ត្សបដល់អត្ថិិជន ការការពារ
អត្ិថិជនពបីាំណុលរត្ចើនរលើសលុប ការវយត្មម្លរផទៀងផ្ទទ ត្រ់ៅរលើសម្ត្ាភាពបងស់ងរបស់អត្ិថជិន ត្មាល ភាព ត្មម្ល
សម្រម្យត្បកបរដាយការទទលួខុសត្ត្ូវ ផតល់ត្បត្បិត្តិការរដាយរសមើភាពនិងការរគារពចាំរពាឹះអត្ិថិជន គាម នការររ ើសរអើង
ចាំរពាឹះអត្ិថជិន ការរកាឯកជនភាពមនពត័្ម៌ានរបស់អត្ិថជិន យនតការរដាឹះត្ស្ថយបណតរ ងត្វ៉ា របស់អត្ថិិជន តាម្រយៈ
រគាលនរោាយរដាឹះត្ស្ថយបណតរ ងត្វ៉ា  មដលមានបណាត ញរផេងៗជារត្ចើនសត្មាបឱ់្យអត្ថិិជនអាចផតល់នូវបណតរ ង
ត្វ៉ា របស់ពួកគាត្ា់ន។  

អិលអូអិលសីុរៅមត្អាចរកាាននូវ្ុណភាពឥណទានលអ ្ិត្ត្ត្រម្ត្ត្ីមាសទី១    ឆ្ន ាំ២០២២ រដាយស្ថរមត្អិលអូអិល
សីុានរធវើត្បត្ិបត្តិការត្បកបរដាយភាពត្បុងត្បយត័្ន។ ត្ទពយសកម្មរបស់អិលអូអិលសីុរកើនរ ើងដល់ជាង ៥.៣៧២ ពាន់
លានររៀល។ សម្តុ្លយត្ាកប់រញ្ញ ើរកើនរ ើងដល់ ២.៦៩៥ ពានល់ានររៀល មដលមានកាំរណើ ន ១៤% រធៀបនរងសម្តុ្លយ
រៅដាំណាចឆ់្ន ាំ២០២១។ ផលបត័្ត្ឥណទានរកើនរ ើងដល់ ៤.៦០៦ ពានល់ានររៀល មដលមានកាំរណើ ន ៩% រធៀបនរង
ដាំណាចឆ់្ន ាំ២០២១ ខណៈមដលហានិភយ័ផលបត័្ត្ឥណទានធាំជាង៣០មថង មានចាំនួន ២,១៧%។  

អិលអូអិលសីុានបនតផេពវផាយ និងរលើកទរកចតិ្តអត្ថិិជនរបស់ខលួនឱ្យរត្បើត្ាស់ផលិត្ផលឌីជីថលមដលមានត្ស្ថប ់
និងការទូទាត្ត់ាម្ម្រធាាយរអ ិចត្ត្ូនចិោ៉ា ងសម្បរូមបបដូចជា តាម្រយៈកម្មវធិីធនាគារចល័ត្ iPay Cambodia 

mobile application តាម្ត្បពន័ធា្ង ត្បពន័ធទូទាត្រ់ហ័ស (FAST) ត្បពន័ធទូទាត្ត់្មម្លរយ (RFT) និងរសវធនាគារ
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តាម្អុីនរធើមណត្ មដលអត្ិថិជនរបស់អិលអូអិលសីុអាចរធវើត្បត្បិត្តិការធនាគាររដាយខលួនឯងោ៉ា ងរយត្សួលពី
ទូរស័ពទមដានត្្បរ់ពលរវលា រដាយពុាំចាាំាចរ់ធវើដាំរណើ ររៅរធវើត្បត្ិបត្តិការរៅការោិល័យស្ថខា។ បមនាម្រលើរនឹះ 
អត្ិថិជនរបស់អិលអូអិលសីុអាចដកស្ថចត់្ាករ់ៅតាម្មា៉ា សីុនរអធីអរម្ជារត្ចើនកមនលងរបស់ត្្រឹះស្ថា នមដលជាសមាជិក
ត្បពន័ធ CSS រៅទូទាាំងត្បរទស។ រត្ៅពីរនឹះ អិលអូអិលសីុាននរងកាំពុងដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ជាផលូវការនូវត្បពន័ធធនាគារ
តាម្រយៈឧបករណ៍ Tablet Devices រៅត្្បស់្ថខាទាាំងអស់។ តាម្រយៈត្បពន័ធធនាគារតាម្រយៈឧបករណ៍ Tablet 

Devices បុ្ាលិករបស់រយើងអាចរធវើត្បត្បិត្តិការ (ការវយត្មម្លឥណទាន ត្បម្ូលត្ាកក់ម្ច ីនិងរបើក្ណនីបរញ្ញ ើសាំមច) ពី
ឧបករណ៍ Tablet Devices មដលនរងជួយ បរងកើន ផលិត្ភាព និងត្បសិទធភាពការររឱ្យកានម់ត្លអត្បរសើរ។ បមនាម្រលើរនឹះ 
អិលអូអិលសីុកា៏ននរងកាំពុងរធវើសមាហរណកម្ម ជាម្យួភា្ីទីបី រដើម្បផីតល់នូវបណាត ញមចកចាយកានម់ត្រត្ចើន និងបទ
ពិរស្ថធនដ៍ល៏អត្បរសើរដល់អត្ថិិជនរបស់រយើង។  

កនុងឆ្ន ាំ២០២២ អិលអូអិលសីុនរងបនតរលើកកម្ពស់រសវឌជីីថលមដលមានត្ស្ថប ់ អភវិឌឍផលិត្ផល និងរសវកម្មថមីៗ
រដើម្បបីត្ម់បនរៅតាម្បទដាឋ នថមីមនការរស់រៅ និងបនតត្បត្ិបត្តិការរបស់រយើងរដាយអនុរលាម្ោ៉ា ងខាជ បខ់ជួនរៅតាម្
រគាលការណ៍ការពារអត្ថិិជន និងការទទួលខុសត្ត្ូវសងាម្។ អិលអូអិលសីុនរងខិត្ខាំត្បរងមត្បងឱ្យអស់ពីលទធភាពកនុង
ការចាបយ់កឱ្កាសរជា្ជយ័ រហើយរយើងរជឿជាកថ់ា អិលអូអិលសីុនរងអាចនាាំម្កនូវត្មម្លបមនាម្រទៀត្ដល់អត្ិថជិន វនិិ
រោ្ិន នងិមាច ស់ភា្ទុនិក។  

ជាចុងរត្កាយ ខាុ ាំាទសូម្មថលងអាំណរ្ុណោ៉ា ងត្ជាលរត្ៅចាំរពាឹះត្កុម្ត្បរកាភាិលសត្មាបក់ារដរកនាាំ អរ្ុណដល់       
្ណៈត្្បត់្្ង បុ្ាលិក អត្ថិិជន វនិិរោ្ិន និងមដ្ូពាកព់ន័ធទាាំងអស់ មដលមត្ងមត្គាាំត្ទអិលអូអិលសីុរដើម្បភីាពរកី
ចរត្ម្ើនទាាំងអស់គាន ។ ខាុ ាំាទកសូ៏ម្មថលងអាំណរ្ុណដល់ធនាគារជាត្ិមនកម្ពុជា និងនិយត័្ករម្ូលបត្ត្មនកម្ពុជា សត្មាប់
ការផតល់នូវវធិានការគាាំត្ទ និងការផតល់អនុស្ថសន ៍រដើម្បធីានាឱ្យាននូវនិរនតរភាពមនត្្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុ។  

រជធានីភនាំរពញ មថងទី១២ មខឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២          
ហត្ារលខា ត្តា និងរ ម្ ឹះត្បធាននាយកត្បត្បិត្ត ិ
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ក -អត្តសញ្ហញ ណបុ្ាលចុឹះបញ្ជ ីលកម់្ូលបត្ត្  
▪ រ ម្ ឹះត្កុម្ហរុនជាអកេរមខមរ៖ អិលអូអិលសីុ (រខម្បូឌា) ភអិីលសីុ ជាអកេរឡាតាាំង៖ LOLC (Cambodia) Plc. 
▪ រលខកូដសតងដ់ារ៖ KH២០០០០៨១៩៥៣ (FX-Indexed Bond) និង KH២០០០០៨២៩៥១ (Plain Bond) 
▪ ទីស្ថន កក់ារ៖ អគាររលខ ៦៦៦B ផលូវរលខ ២៧១ សរក ត្ប់រងទាំពុនទី២ ខណឌ មានជយ័ រជធានីភនាំរពញ 
▪ រលខទូរស័ពទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩១ ៩៩១ រលខទូរស្ថរ៖ (៨៥៥) ២៣ ២២០ ៦៤២ 
▪ រ្ហទាំពរ័៖ www.lolc.com.kh អីុមម្៉ាល៖ info@lolc.com.kh 

▪ រលខវញិ្ហញ បនបត្ត្ចុឹះបញ្ជ ីពាណិជជកម្ម៖ ០០០១២៨២៩ កាលបររិចេទ៖ មថងទី២៨ មខកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៥ 
▪ រលខអាជាា បណណ អាជីវកម្ម៖ M.F ០៤ រចញរដាយ៖ ធនាគារជាតិ្មនកម្ពុជា កាលបររិចេទ៖ មថងទី១១ មខកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៨ 
▪ រសចកតីសរត្ម្ចអនុញ្ហញ ត្ និងចុឹះបញ្ជ ីឯកស្ថរផតល់ពត័្ម៌ាន រលខ៖ ០៨៤/១៩ ្.ម្.ក/ស.ស.រ.   
កាលបររិចេទ៖ មថងទី២២ មខរម្ស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

▪ រ ម្ ឹះបុ ា្លត្ាំណាងបុ ា្លរាឹះផាយ៖ រលាក សុខ រវឿន 
ខ- លកខណៈមនធុរកិចច 
អិលអូអិលសីុ ្ឺជាត្្រឹះស្ថា នម្តី្កូហិរញ្ញ វត្ាុទទួលត្ាកប់រញ្ញ ើធាំម្យួរៅកនុងត្បរទសកម្ពុជា មដលទទួលានអាជាា បណ័ណ ពីធនាគារ
ជាត្ិមនកម្ពុជា និងានរធវើត្បត្ិបត្តិការជាង ២៨ឆ្ន ាំម្ករហើយ។ អិលអូអិលសីុផតល់រសវហិរញ្ញ វត្ាុោ៉ា ងសម្បរូមបបដល់អត្ិថិជន
របស់ខលួនរមួ្មាន រសវឥណទាន រសវត្ាកប់រញ្ញ ើ ភត្ិសនាហិរញ្ញ វត្ាុ រសវរផទរត្ាក ់ រសវធនាគារចល័ត្ និងរសវទូទាត្់
វកិកយបត្ត្។ ជាម្យួនរងបដិវត្តមនបរចចកវទិា អិលអូអិលសីុាននរងកាំពុងផតល់រសវហិរញ្ញ វត្ាុឌីជីថល រដើម្បពីត្ងីកបណាត ញមចក
ចាយបមនាម្រទៀត្ និងផតល់នូវរសវអត្ិថិជនដល៏អត្បរសើរជូនអត្ិថជិនដូចជា កម្មវធិីធនាគារចល័ត្ iPay Mobile Application 
រសវធនាគារតាម្អុីនរធើមណត្ ា្ង រសវទូទាត្រ់ហ័ស (FAST) រសវទូទាត្ស់ងត្ាកត់្មម្លរយ (RFT) មា៉ា សីុន ATM តាម្
រយៈCSS និងការរត្បើត្ាស់ឧបករណ៍ Tablets សត្មាបដ់ាំរណើ រការវយត្មម្លនិងអនុម្ត័្ឥណទាន និងការរបើក្ណនីត្ាក ់     
បរញ្ញ ើ។ ្ិត្ត្ត្រម្ត្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ សម្តុ្លយត្ាកប់រញ្ញ ើរបស់អិលអូអិលសីុមានចាំនួនជាង ២.៦៩៥ ពានល់ានររៀល 
ជាម្យួនរងចាំនួនអត្ិថិជនជាង ៤៨១ ពានន់ាក។់ ផលបត័្ត្ឥណទានសរបុរកើនរ ើងដល់ ៤.៦០៦ ពានល់ានររៀល និងមាន
អត្ិថិជនជាង ៣២៦ ពានន់ាក។់ 

្- ត្ពរត្តិការណ៍សាំខាន់ៗ ត្បចាាំត្ត្មីាសរបស់បុ្ាលចុឹះបញ្ជ ីលកម់្ូលបត្ត្ 

រៅកនុងត្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ អិលអូអិលសីុ (រខម្បូឌា) ទទួលានវញិ្ហញ បនបត្ត្ រគាលការណ៍ការពារអត្ិថិជន កត្ម្តិ្មាស 
ពីស្ថា បន័ Cerise និង SPTF។ វញិ្ហញ បនបត្ត្កត្ម្តិ្មាស ្ឺជាកត្ម្តិ្ខពស់បាំផុត្ និងបរា ញថាត្្រឹះស្ថា នមដលទទួលាន
វញិ្ហញ បនបត្ត្រនឹះ បាំរពញរៅតាម្សតងដ់ារត្រងរុ រងបាំផុត្មនរគាលការណ៍ការពារអត្ិថិជន អនុរលាម្រៅតាម្សតងដ់ារជាស្ថកល
កនុងការត្្បត់្្ងសកម្មភាពសងាម្។  

អិលអូអិលសីុានបនតផេពវផាយ និងរលើកទរកចិត្តអត្ិថិជនរបស់ខលួនឱ្យរត្បើត្ាស់ផលិត្ផលឌីជីថលមដលមានត្ស្ថប ់ និងការ
ទូទាត្ត់ាម្ម្រធាាយរអ ិចត្ត្ូនិចោ៉ា ងសម្បរូមបបដូចជា តាម្រយៈកម្មវធិីធនាគារចល័ត្ iPay Cambodia mobile 
application រសវធនាគារតាម្អុីនរធើមណត្ តាម្ត្បពន័ធា្ង ត្បពន័ធទូទាត្រ់ហ័ស (FAST) ត្បពន័ធទូទាត្ត់្មម្លរយ (RFT) និង 
មា៉ា សីុន ATM តាម្រយៈCSS។ រត្ៅពីរនឹះ អិលអូអិលសីុាននរងកាំពុងដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ជាផលូវការនូវត្បពន័ធធនាគារតាម្រយៈ
ឧបករណ៍ Tablet Devices រៅត្្បស់្ថខាទាាំងអស់ មដលនរងជួយ បរងកើន ផលិត្ភាព និងត្បសិទធភាពការររឱ្យកានម់ត្លអ
ត្បរសើរ។ បមនាម្រលើរនឹះ អិលអូអិលសីុកា៏ននរងកាំពុងរធវើសមាហរណកម្ម ជាម្យួភា្ីទបីី រដើម្បផីតល់នូវបណាត ញមចកចាយ
កានម់ត្រត្ចើន និងបទពិរស្ថធនដ៍ល៏អត្បរសើរដល់អត្ិថិជនរបស់រយើង។  

ថ្នែកទី ១៖ ព័ត៌មានទូង្ៅពាកព់័នធនខឹបគុ្គលចុុះបញ្ជលីកម់លូបក្រត 

http://www.lolc.com.kh/
mailto:info@lolc.com.kh
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ក-លទធផលត្បត្ិបត្តិការធុរកិចច រដាយរមួ្បញ្ចូ លពត័្ម៌ានធុរកចិចតាម្មផនក  

លទធផលសរត្ម្ចានសាំខាន់ៗ មផនការ លទធផលសរត្ម្ចាន 
មផនករសវឥណទាន 
ចាំនួនអត្ិថិជនរសវឥណទាន ៣៤៩.៦៤៦ ៣២៦.៥៥១ 
ឥណទានរៅកនុងមដអត្ិថិជន (លានររៀល) ៤.៥៩៣.៣៤៩ ៤.៦០៥.៦៤៨ 
មផនករសវត្ាកប់រញ្ញ ើសនេ ាំ 
ចាំនួនអត្ិថិជនត្ាកប់រញ្ញ ើសនេ ាំ  ៥១៨.១៩០   ៤៨១.៣៤៩  
សម្តុ្លយត្ាកប់រញ្ញ ើសនេ ាំ (លានររៀល)  ២.៦៥៣.៧២៤   ២.៦៩៤.៩២១  
មផនកត្បត្ិបត្តិការសាំខានរ់ផេងៗរទៀត្ 
ចាំនួនការោិល័យ  ៨៣   ៨១  
ចាំនួនបុ្ាលិក  ៣.៥១៨   ៣.៤៧៤  

 

ខ-រចនាសម្ពន័ធចាំណូល                 

ល.រ ត្បភពចាំណូល 

ត្ត្ីមាសទី១ 
ឆ្ន ាំ២០២២ 

ត្ត្ីមាសទ១ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ចាំនួនទរកត្ាក់ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
ចាំនួនទរកត្ាក់ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 

១ ចាំណូលការត្ាក ់  ១៩៨.៤៩៧  ៩៦,៦៧%  ១៧១.៦៥៥  ៩៥,៥៣% 
២ ចាំណូលរផេងៗ  ៦.៨៤៨  ៣,៣៣%  ៨.០២៥  ៤,៤៧% 

ចាំណូលសរបុ  ២០៥.៣៤៥  ១០០%  ១៧៩.៦៨០  ១០០% 
  

ថ្នែកទី ២៖ ពត័៌មានអំពលីទធនលក្របតិបតតិារធុរកិចច 
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 សូម្ពិនិត្យរម្ើលរាយការណ៍លម្អតិ្រៅកនុងឧបសម្ពន័ធមដលានភាជ បម់្កជាម្យួ។ 

ថ្នែកទី ៣៖ របាយារណ៍ហរិញ្ញវតថុថ្ែលបានក្រតួតពនិិតយង្ ើខវញិង្ោយសវនករឯករាជ្យ 
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ការពិភាកា និងការវភិា្ខាងរត្កាម្រនឹះ ្ឺជាការពិភាការលើលទធផលមនត្បត្បិត្ិតការ និងស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុរដាយ      
្ណៈត្្បត់្្ងរបស់អិលអូអលិសីុ រដាយមផអករលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្តិ្ត្ត្រម្មថងទ៣ី១ មខម្នីា ឆ្ន ាំ២០២២ មដល
ានត្ត្ួត្ពនិិត្យរ ើងវញិរដាយសវនករឯករជយ។ រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់អិលអូអលិសីុ ត្ត្ូវានររៀបចាំរ ើងរដាយ 
អនុរលាម្រៅតាម្សតងដ់ាររាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិមនកម្ពុជា។ ្ណៈត្្បត់្្ងរធវើការពិភាកា និងវភិា្រលើស
មាសធាតុ្សាំខាន់ៗ មនរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ និងកតាត សាំខាន់ៗ  មដលានជឹះឥទធិពលរៅ រលើត្ាកច់ាំរណញរបស់            
អិលអូអិលសីុមត្ប៉ាុរណាណ ឹះ។ 

ក-ទិដឋភាពទូរៅមនត្បត្ិបត្តិការ 
  ១-ការវភិា្ចាំណូល 
 អិលអូអិលសីុមានចាំណូល ២ ត្បរភទធាំៗ ្ចឺាំណូលពីការត្ាក ់និងចាំណូលរផេងៗ។  

▪ ចាំណូលពីការត្ាករ់មួ្មាន៖ កមត្ម្រជើងស្ថរពឥីណទាន ចាំណូលការត្ាកសុ់ទធមដលទទួលានពីការផតល់ 
ឥណទានដល់អត្ថិិជន នងិពីការដាកត់្ាកប់រញ្ញ ើរៅតាម្បណាត ធនាគារនានា មដលចាំណូលទាាំងរនឹះត្ត្វូ 
ទទួលស្ថា ល់ជាត្បចាាំមខ។ 

▪ ចាំណូលរផេងៗរមួ្មាន៖ ចាំណូលានពីការផ្ទកពិនយ័ ចាំណូលានពីការត្បម្ូលឥណទានលុបរចាល 
ចាំរណញពីការបតូរត្ាក ់កមត្ម្រផេងៗ ។ល។ 

 ២-ការវភិា្ចាំណូលតាម្មផនក 

ល.រ ត្បភពចាំណូល 
ត្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ត្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ 

ចាំនួនទរកត្ាក់ (លានររៀល) ភា្រយ ចាំនួនទរកត្ាក់ (លានររៀល) ភា្រយ 

១ ចាំណូលការត្ាក ់  ១៩៨.៤៩៧  ៩៦,៦៧%  ១៧១.៦៥៥  ៩៥,៥៣% 

២ ចាំណូលរផេងៗ  ៦.៨៤៨  ៣,៣៣%  ៨.០២៥  ៤,៤៧% 

ចាំណូលសរបុ  ២០៥.៣៤៥  ១០០%  ១៧៩.៦៨០  ១០០% 
 

ចាំណូលពីការត្ាកជ់ាចាំណូលដធ៏ាំ និងសាំខានស់ត្មាបអ់ិលអអូិលសីុ មដលមានរហូត្ដល់ ៩៦,៦៧% មនចាំណូលសរបុ។ 

 ៣-ការវភិា្្មាល ត្ចាំរណញដុល 
អិលអូអិលសីុ ានររៀបចាំរាយការណ៍លទធផលរបស់ខលួន កនុងទត្ម្ងជ់ារាយការណ៍មដលពុាំមានការបរា ញឱ្យ 
រឃើញនូវ្ាំលាត្ចាំរណញដុលរនាឹះរទ។ ប៉ាុមនតទត្ម្ងរ់ាយការណ៍រនឹះអាចឱ្យរយើងរធវើការពិភាកា និងវភិា្រលើ 
ចាំរណញពីត្បត្ិបត្តិការមដលទទួលានពីចាំណូលសរបុដកនរងចាំណាយត្បត្ិបត្តិការ។ ចាំណាយត្បត្ិបត្តិការនរង 
រលើកយកម្កពិភាកា និងវភិា្រៅចាំណុច ៤. ការវភិា្ចាំរណញ/ខាត្ម្ុនបងព់នធ។ 

 

ថ្នែកទី ៤៖ ារពិភាកា និខារវភិាគ្របសគ់្ណៈក្រគ្ប់ក្រគ្ខ 
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 ៤-ការវភិា្ចាំរណញ/(ខាត្) ម្ុនបងព់នធ 
 

តារងសរងខបត្ាកច់ាំរណញ (លានររៀល) 
ត្ត្ីមាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ត្ត្ីមាសទ១ី 
ឆ្ន ាំ២០២២ 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
(លានររៀល) 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
% 

ចាំណូលការត្ាក ់  ១៨៦.១៨៩   ១៩៨.៤៩៧   ១២.៣០៨  ៦,៦១% 
ចាំណាយការត្ាក ់  (៦៣.០២៨)  (៦៨.៦១៧)  (៥.៥៨៩) ៨,៨៧% 
ចាំណូលពីការត្ាកសុ់ទធ  ១២៣.១៦១   ១២៩.៨៨០   ៦.៧១៩  ៥,៤៦% 
ចាំណូលរផេងៗ  ៥.១៩២   ៦.៨៤៨   ១.៦៥៦  ៣១,៩០% 
ចាំណាយរលើបុ្ាលិក  (៣៣.៩៣៣)  (៣៥.៨៦៦)  (១.៩៣៣) ៥,៧០% 
រ ាំលស់រលើត្ទពយរបូី និងត្ទពយអរបូ ី  (៣.៣៦៤)  (៣.១៩៥)  ១៦៩  -៥,០២% 
ចាំណាយរដឋាល និងចាំណាយរផេងៗ  (១១.៧៧៣)  (១២.៥១១)  (៧៣៨) ៦,២៧% 
ចាំរណញពតី្បត្ិបត្តិការ  ៧៩.២៨៣   ៨៥.១៥៦   ៥.៨៧៣  ៧,៤១% 
សាំវធិានធនរលើឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ  ២.៩៨៧   (១៣.៨៣៥)  (១៦.៨២២) -៥៦៣,១៧% 
ត្ាកច់ាំរណញម្ុនបងព់នធ  ៨២.២៧០   ៧១.៣២១   (១០.៩៤៩) -១៣,៣១% 

 

កនុងត្ត្ីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ អិលអូអិលសីុសរត្ម្ចានត្ាកច់ាំរណញម្ុនបងព់នធចាំនួន ៧១.៣២១ លានររៀល 
មដលត្ត្ីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២១ មានចាំនួន ៨២.២៧០ លានររៀល មដលថយចុឹះ ១០.៩៤៩ លានររៀល រសមើនរង 
១៣,៣១%។ ម្ូលរហតុ្ចម្បងមនការថយចុឹះរនឹះ្ឺរដាយស្ថរមត្ការរកើនរ ើងមនសាំវធិានធនរលើឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ 
ចាំនួន ១៦.៨២២  លានររៀល និងការរកើនរ ើងចាំណូលការត្ាកសុ់ទធចាំននួ ៦.៧១៩ លានររៀល រធៀបនរងត្ត្ីមាស
ទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១។  

 ៥-ការវភិា្ចាំរណញ/(ខាត្) កនុងការយិបររិចេទ 

តារងសរងខបត្ាកច់ាំរណញ 
(លានររៀល) 

ត្ត្ីមាសទ៤ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ត្ត្ីមាសទ១ី 
ឆ្ន ាំ២០២២ 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
(លានររៀល) 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
% 

ត្ាកច់ាំរណញម្ុនបងព់នធ ៨២.២៧០ ៧១.៣២១ (១០.៩៤៩) -១៣,៣១% 
ចាំណាយពនធរលើត្ាកច់ាំរណញ (១៤.០៩០) (១៤.៤៥៣) (៣៦៣) ២,៥៨% 
ត្ាកច់ាំរណញរត្កាយបងព់នធ ៦៨.១៨០ ៥៦.៨៦៨ (១១.៣១២) -១៦,៥៩% 

 

កនុងត្ត្ីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ អលិអូអិលសីុសរត្ម្ចានត្ាកច់ាំរណញសុទធចាំនួន ៥៦.៨៦៨ លានររៀល មដលថយ
ចុឹះ ១៦,៥៩%។ ម្ូលរហតុ្ចម្បងមនការថយចុឹះរនឹះ្ឺរដាយស្ថរមត្ការថយចុឹះមនត្ាកច់ាំរណញម្ុនបងព់នធ ចាំននួ 
១០.៩៤៩ លានររៀល។ 

 ៦-ការវភិា្ពីកតាត  និងនិនាន ការមដលប៉ាឹះពាល់ស្ថា នភាព និងលទធផលហិរញ្ញ វត្ាុ 

នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថងទី៣១ មខម្នីា ឆ្ន ាំ២០២២ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអូអិលសីុពុាំមានកតាត  នងិ 
និនាន ការមដលប៉ាឹះពាល់ដល់ស្ថា នភាព និងលទធផលហិរញ្ញ វត្ាុរបស់អិលអូអិលសីុមដល្ួររអាយកត្ស់មាា ល់រ ើយ។ 
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ខ-កតាត សាំខាន់ៗ មដលប៉ាឹះពាល់រលើផលចាំរណញ 
 ១-ការវភិា្ពីលកខខណឌ មនត្ត្ម្វូការ និងការផាត្ផ់ាង ់
អិលអូអិលសីុ ជាស្ថា បន័ហិរញ្ញ វត្ាុដធ៏ាំម្យួកនុងចាំរណាម្ស្ថា បន័ហិរញ្ញ វត្ាុរៅកនុងត្បរទសកម្ពុជា មដលមត្ងយកចតិ្ត 
ទុកដាករ់ៅរលើ្ុណភាពមនការផតល់រសវកម្ម រដើម្បបីងកភាពរយត្សួលសត្មាបអ់ត្ថិជិនទូរៅកនុងការរត្បើត្ាស់ 
ផលិត្ផល នងិរសវរបស់អលិអូអិលសីុ។ តាម្បទពិរស្ថធនន៍ារពលកនលងម្ករនឹះ អលិអូអិលសីុ ទទួលាននូវ 
ការគាាំត្ទោ៉ា ងខាល ាំងពីសាំណាកអ់ត្ិថិជនត្ាកក់ម្ច ី អត្ថិិជនភត្ិសនាហិរញ្ញ វត្ាុ នងិអត្ថិជិនត្ាកប់រញ្ញ ើ មដលរធវើ  
ឱ្យរយើងមានការរកីចរត្ម្ើនោ៉ា ងខាល ាំង និងឆ្បរ់ហ័ស កនុងរយៈរពលដខ៏លចុីងរត្កាយរនឹះ។  

 ២-ការវភិា្ពីការរ ើងចុឹះមនមថលវត្ាុធាតុ្រដើម្ 
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថងទ៣ី១ មខម្នីា ឆ្ន ាំ២០២២ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអអូិលសីុ ពុាំមានធាតុ្មដល
ខុសពីធម្មតារទ។  

 ៣-ការវភិា្រលើពនធ 
អិលអូអិលសីុ សាិត្រត្កាម្ចាបម់នត្កុម្ហរុនពាណិជជកម្មកនុងវស័ិយពនធដារដូចរនឹះ អិលអអូិលសីុ មានភារកិចចបង ់
ពនធរៅតាម្ចាប ់នងិបញ្ញត្តជិាធរមាន។ អិលអូអិលសីុមានភារកិចចបងព់នធអាកររៅតាម្របបពិត្ នងិសហត្គាស 
ជាបព់នធធាំ មដលកាំណត្រ់ដាយអ្ានាយកដាឋ នពនធដារ។ 

 ៤-ការវភិា្រលើធាតុ្មដលខុសពីធម្មតា និងធាតុ្វសិ្ថម្ញ្ញ  
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថងទ៣ី១ មខម្នីា ឆ្ន ាំ២០២២ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអអូិលសីុ ពុាំមានធាតុ្មដល
ខុសពីធម្មតា និងវសិ្ថម្ញ្ញ រនាឹះរទ។ 

្-ការមត្បត្បលួសាំខាន់ៗ រលើការលក ់និងចាំណូល 
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថងទ៣ី១ មខម្នីា ឆ្ន ាំ២០២២ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអអូិលសីុពុាំមានធាតុ្មដល ជាការ
មត្បត្បួលសាំខាន់ៗ រលើការលក ់និងចាំណូលខុសពធីម្មតារទ។  
ឃ-ផលប៉ាឹះពាល់មនការបតូររបូយិបណ័ណ  អត្តាការត្ាក ់និងមថលទាំនិញ 
អិលអូអិលសីុ ានកត្ត់្តាបញ្ជ ី្ណរនយយរដាយរត្បើត្ាស់របូិយបណ័ណ រគាល្ឺ ត្ាករ់រៀល។ ត្បត្ិបត្តិការជារបូិយបណ័ណ  
ត្ាកដុ់លាល រ នងិមថាត្ ត្ត្ូវានបតូររៅជាត្ាករ់រៀល រដាយរត្បើអត្តាបតូរត្ាករ់ៅមថងត្បត្បិត្តិការរនាឹះ។ សម្តុ្លយមន 
ត្ទពយសកម្មរបូិយវត្ាុ និងបាំណុលរបូិយវត្ាុនាកាលបររិចេទរយការណ៍ មដលជារបូិយបណ័ណ រត្ៅពីត្ាករ់រៀលកត៏្ត្ូវានបតូរ 
រៅជាត្ាករ់រៀលរដាយរត្បើអត្តានាកាលបររិចេទរនាឹះ។ ភាពលរម្អៀងពីការបតូររបូិយបណ័ណ មដលរកើត្ម្កពីការបតូររនាឹះត្ត្ូវ 
ានទទួលស្ថា ល់រៅកនុងរាយការណ៍លទធផល។  
ង-ផលប៉ាឹះពាល់មនអត្ិផរណា 

អិលអូអិលសីុ ម្និានមកមត្បអត្តាការត្ាក ់រដាយមផអកតាម្ការមត្បត្បួលមនអត្ផិរណារទ រពាល្ឺមផអករៅរលើស្ថា នភាព
ត្បកួត្ត្បមជងជាកម់សតងរៅកនុងទីផារ រហើយរៅមត្រកាាននូវចីរភាពហិរញ្ញ វត្ាុោ៉ា ងលអត្បរសើរ។ 
ច-រគាលនរោាយរសដឋកិចច ស្ថររពើពនធ និងរបូិយវត្ាុរបស់រជរដាឋ ភាិល 
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថងទ៣ី១ មខម្នីា ឆ្ន ាំ២០២២ រនឹះ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអូអិលសីុ ពុាំានទទួលរងការ
ប៉ាឹះពាល់ពីរគាលនរោាយរសដឋកិចច ស្ថររពើពនធ នងិរបូិយវត្ាុ របស់រដាឋ ភាិលជាស្ថរវនតរនាឹះរទ។ 
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រៅកនុងត្ត្ីមាសរនឹះ ពុាំមានពត័្ម៌ានចាាំាចរ់ផេងរទៀត្មដលត្ត្ូវរយការណ៍រទ។

ថ្នែកទី ៥៖ ព័ត៌មានចបំាច់ង្នេខង្ទៀតសក្រមាបា់រពារវិនិង្ោគ្ិន (ក្របសនិមាន) 
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ហតថង្លខាអភបិាលរបសប់គុ្គលចុុះបញ្ជលីកម់លូបក្រត 

(ត្ត្ូវចុឹះហត្ារលខារដាយត្បធានត្កុម្ត្បរកាភាិល ឬអភាិលោ៉ា ងត្ចិ ២របូ) 

កាលបររិចេទ៖ មថងទី១២ មខឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ 
ានអាន និងឯកភាព 



 

 

 

 

 

 

 

 


