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ព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសង្ខេប 

សាថ ៃភាពហិរញ្ញ វតថុ 
ក្រតមីាសទ៣ី 
ឆ្ែ ២ំ០១៩ ២០១៨ 

ក្រទពយសកមមសរបុ 3,630,980  2,443,915  
បំណុលសរបុ 3,137,531 2,126,156 
មូលធៃសរបុ 493,449 317,759   

លទធនលហិរញ្ញ វតថុ 
ក្រតមីាសទ៣ី 
ឆ្ែ ២ំ០១៩ 

ក្រតមីាសទ៣ី 
ឆ្ែ ២ំ០១៨ 

ចំណូលារក្របាក ់)លាៃង្រៀល( 109,988      82,255  
ចំង្ណញ/)ខាត( មៃុបខព់ៃធ   42,899       18,337  
ចំង្ណញ/)ខាត( សុទធកែុខារយិបរងិ្ចេទ 33,035       12,596  
 

អៃុបាតហិរញ្ញ វតថុ 
)សក្រមាបក់្រគ្ុឹះសាថ ៃធនាោរ ៃខិហិរញ្ញ វតថុ( 

ក្រតមីាសទ៣ី 
ឆ្ែ ២ំ០១៩ ឆ្ែ ២ំ០១៨ 

អៃុបាតសាធៃភាព 15.59% 15.63% 
អៃុបាតបណុំលង្ធៀបៃឹខមូលធៃ 6.36 6.69 
អៃុបាតសៃទៃីយភាព 243.38% 234.00% 
អៃុបាតឥណទាៃមៃិែំង្ណើ រារ 0.92% 0.96% 
អៃុបាតបង្ញ្ញ ើឥណទាៃ 57.30% 47.74% 

 ក្រតមីាសទ៣ី 
ឆ្ែ ២ំ០១៩ 

ក្រតមីាសទ៣ី 
ឆ្ែ ២ំ០១៨ 

អៃុបាតចំង្ណញង្ធៀបៃឹខក្រទពយសកមម 1.09% 0.68% 
អៃុបាតចំង្ណញង្ធៀបៃឹខមលូធៃ 8.14% 4.78% 
អៃុបាតលទធភាពបខា់រក្របាក ់ 176% 143% 
ចំង្ណញកែុខមយួឯកតាមូលបក្រតកមមសិទធិ 
)ករណីចុុះបញ្ជ ីលកម់ូលបក្រតកមមសិទធ(ិ N/A N/A 

ភាគ្លាភកែុខមយួឯកតាមូលបក្រតកមមសិទធិ 
)ករណីចុុះបញ្ជ ីលកម់ូលបក្រតកមមសិទធ(ិ N/A N/A 

អៃុបាតហិរញ្ញ វតថុសំខាៃ់ៗ ង្នេខង្ទៀត 
)ក្របសិៃមាៃ( N/A N/A 
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ក្រកាហវកិអំពីព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសង្ខេប 
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សមាសភាពក្រកុមក្របកឹាភិបាល 

 

 

 

 

 
ង្លាក ក្របរៃីលី ង្ែ ហេុលីវ  
ក្របធាៃក្រកុមក្របឹកាភបិាល 
 

 
 
 

     
         

 
 
 

ង្លាក ខៃរា ត ោយអឺស            ង្លាក ឌូលីប រា សីុា សាមា រា វរីា  
អភបិាល        អភបិាល 

   
 

  
 

ង្លាក អុីៃក្រោជ្តី វងី្ជ្សីុរវី ោណា ង្លាក នម ឃឺល មរ័ថ្ម ៃ 
អភបិាលឯករាជ្យ អភបិាលឯករាជ្យ 
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ង្សចកតីថ្លែខរបសក់្របធានក្រកុមក្របឹកាភិបាល 

ខ្ុ ំបាទមាៃង្សចកតីង្សាមៃសេរកីរាយកែុខារបង្ហា ញៃូវលទធនលសង្ក្រមចបាៃរបស់ អិលអអូិលសីុ (ង្ខមបូឌា) ភអីិលសីុ 
សក្រមាបក់្រតីមាសទី៣ ឆ្ែ ២ំ០១៩។ កែុខនាមជាក្រគ្ឹុះសាថ ៃមកី្រកូហិរញ្ញ វតថុទទួលក្របាកប់ង្ញ្ញ ើទី២ ង្ៅកែុខក្របង្ទសកមពុជា 
ថ្ែលង្បាុះនាយលកម់ូលបក្រតបំណុល (ថ្ែលមាៃទំហំ ៨០ បរលីាៃង្រៀល ឬសមមូលៃឹខ ២០លាៃែុលាែ រអាង្មរកិ)       
អិលអូអិលសីុង្បតជ្ាចិតតកែុខារនតល់ៃូវនលិតនលហិរញ្ញ វតថុលមី្  ក្រពមទាខំង្លើកកមពស់ារង្ក្របើក្របាស់ក្របាកង់្រៀលនខថ្ែរ។ 

គ្ិតក្រតឹមក្រតីមាសទ៣ី ឆ្ែ ២ំ០១៩ អិលអូអិលសីុ (ង្ខមបឌូា) បៃតរកាបាៃៃូវលទធនលហិរញ្ញ វតថុ ៃិខសខគមគ្ួរជាទោីប ់
ចិតត។ ជាមយួៃឹខារអៃុវតតង្ោលៃង្ោបាយយុទធសាស្តសត កែុខង្ោលបណំខង្លើកកមពស់វស័ិយសហក្រោសធុៃតូច ៃិខ 
មធយម ថ្ែលកំពុខថ្តរកីចង្ក្រមើៃោ ខឆ្បរ់ហ័ស ៃិខារក្រគ្បក់្រគ្ខននទកែុខោ ខមាៃក្របសិទធភាព អិលអូអិលសីុ (ង្ខមបូឌា) 
បាៃបង្ខកើៃនលបក័្រតឥណទាៃែល់ចំៃួៃ ៦៩១ លាៃែុលាែ រអាង្មរកិ ថ្ែលមាៃកំង្ណើ ៃ ៤២% ង្ធៀបៃឹខចុខឆ្ែ  ំ
២០១៨។ ហាៃិភយ័នលបក័្រតឥណទាៃ ៣០នលៃ មាៃអក្រតា ០,៩២% ថ្ែលទាបជាខអក្រតាហាៃិភយ័ជាមធយម ង្ៅកែុខ    
វស័ិយទាខំមូល។ ជាមយួៃឹខកំង្ណើ ៃោ ខឆ្បរ់ហ័ស ៃខិក្របកបង្ោយគុ្ណភាព អិលអអូិលសីុ (ង្ខមបូឌា) បាៃាែ យ 
ជាក្រគ្ឹុះសាថ ៃមកី្រកូហិរញ្ញ វតថុទទលួក្របាកប់ង្ញ្ញ ើធំជាខង្គ្លំោបទ់ី៤ ង្ៅកែុខក្របង្ទសកមពុជា គ្តិង្លើចំៃួៃនលបក័្រតឥណទាៃ 
ៃិខសមតុលយក្របាកប់ង្ញ្ញ ើ ៃិខជាក្រគ្ឹុះសាថ ៃមកី្រកូហិរញ្ញ វតថុទទួលក្របាកប់ង្ញ្ញ ើធំជាខង្គ្លំោបទ់ី៣ ង្បើគ្ិតង្លើចំៃួៃអតិលិជ្ៃ 
ខណៈថ្ែលអក្រតាចំង្ណញពីក្រទពយសកមមរបស់អិលអអូិលសីុទទួលបាៃលទធនលលអឈាៃមុខង្គ្ កែុខចំង្ណាមក្រគ្ឹុះសាថ ៃ 
មកី្រកូហិរញ្ញ វតថុទទួលក្របាកប់ង្ញ្ញ ើថ្ែលធំជាខង្គ្ទាខំ៧ ង្ហើយអក្រតាចំង្ណញពីមូលធៃភាគ្ទុៃិក របស់អិលអូអិលសីុ 
ជាបលំ់ោបថ់្នែ កង់្លខ២ ពីរឆ្ែ ជំាបោ់ែ ង្ៅកែុខឆ្ែ ២ំ០១៧ ៃិខឆ្ែ ២ំ០១៨។ 

កែុខអំ ុខឆ្ែ ២ំ០១៩ អិលអអូិលសីុបាៃពក្រខកីអាជ្ីវកមម ៃិខង្សវកមមរបស់ខែួៃ ជាមយួៃឹខារបង្ខកើតនលិតនលង្ែើមប ី
ង្្ែើយតបង្ៅៃខឹតក្រមូវាររបស់អតិលិជ្ៃថ្ែលមាៃចំណូលកក្រមតិមធយម ថ្ែលមាៃារង្កើៃង្ ើខោ ខឆ្បរ់ហ័ស។ ារ 
រកីចង្ក្រមើៃកែុខវស័ិយសហក្រោសធុៃមធយមង្ធវើឱ្យមាៃតក្រមូវារនលិតនលាៃថ់្តទំង្ៃើប ៃិខសមបរូថ្បបជាខមុៃ។ ជាមយួ 
ៃឹខារោកំ្រទថ្នែកបង្ចចកង្ទសពីអិលអូអិលសីុក្រគ្ុប អិលអូអលិសីុ (ង្ខមបូឌា) ៃឹខបៃតថ្កលមអនលិតនល ៃិខង្សវកមម 
ថ្ែលមាៃក្រសាប ់ ង្ែើមបបីំង្ពញតាមតក្រមូវាររបស់អតិលជិ្ៃ។ ង្លើសពីង្ៃុះង្ៅង្ទៀត អលិអូអិលសីុៃឹខបៃតពក្រខឹខង្សវ 
អតិលិជ្ៃ ៃិខនតល់នលិតនលក្រពមទាខំង្សវកមមលមី្សមបរូថ្បបង្ៅតាមតក្រមូវារទនីារ រមួមាៃ គ្ណៃីសៃេសំក្រមាប ់
ង្ក្របើក្របាស់កែុខគ្ង្ក្រមាខង្ពលអនាគ្ត គ្ណៃីសៃេសំក្រមាបប់ុក្រតធីតា ៃិខ ង្សវទូទាតវ់កិកយបក្រត។ អិលអូអិលសីុមាៃ 
ទសេៃវស័ិយសក្រមាបឆ់្ែ ២ំ០១៩ ង្ៃុះជាឆ្ែ សំក្រមាបង់្សវហិរញ្ញ វតថុឌីជ្ីលលថ្ែលង្ធវើឱ្យង្សវអតិលិជ្ៃ របស់ង្យើខាៃ ់
ថ្តលអក្របង្សើរង្ ើខមយួកក្រមតិង្ទៀត ៃិខបង្ខកើៃក្របសិទធភាពតាមរយៈារង្ក្របើក្របាស់ង្សវហិរញ្ញ វតថុឌីជ្ីលល។  
ង្្ែៀតកែុខឱ្ាសង្ៃុះ ខ្ុ ំបាទសូមថ្លែខអណំរគុ្ណែល់សមាជ្ិកក្រកុមក្របឹកាភបិាលទាខំអស់ សក្រមាបា់រែឹកនា ំ ៃិខារ 
នតល់ៃូវទិសង្ៅយុទធសាស្តសត ថ្ែលបង្ខកើៃសមតថភាពក្រគ្បក់្រគ្ខរបស់អិលអអូិលសីុ (ង្ខមបូឌា) កែុខារសង្ក្រមចបាៃៃូវ 
កំង្ណើ ៃ ៃិខលទធនលហិរញ្ញ វតថុោ ខលអក្របង្សើរជាក្របំ។ំ ខ្ុ ំបាទកសូ៏មថ្លែខអណំរគុ្ណែល់ក្របធាៃនាយកក្របតបិតត ិ  
អៃុក្របធាៃនាយកក្របតបិតត/ិក្របធាៃនាយកហិរញ្ញ វតថុ គ្ណៈក្រគ្បក់្រគ្ខជាៃខ់ពស់ ៃិខបគុ្គលិកទាខំអស់ សក្រមាបា់រោកំ្រទ 
ារខិតខំក្របខឹថ្ក្របខ ៃិខារង្បតជ្ាចិតតែរ៏ខឹមា ំថ្ែលង្ធវើអិលអអូិលសីុទទួលបាៃង្ជាគ្ជ្យ័ែូចសពវនលៃង្ៃុះ។  
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ខ្ុ ំបាទកសូ៏មថ្លែខអំណរគុ្ណែល់ធនាោរជាតិនៃកមពុជា ៃខិគ្ណៈកមមារមូលបក្រតនៃកមពុជា សក្រមាបា់រោកំ្រទ ៃិខារ 
នតល់អៃុសាសៃ។ំ 
ជាចុខង្ក្រាយ ខ្ុ ំបាទសូមអរគុ្ណែល់មាច ស់ភាគ្ទុៃកិ អតិលិជ្ៃក្របាកប់ង្ញ្ញ ើ វៃិិង្ោគ្ៃិ ៃិខនែគូ្ពាកព់ៃ័ធទាខំអស់ 
សក្រមាបា់រង្ជ្ឿទុកចិតត ៃិខភាពង្ជ្ឿជាកថ់្ែលមាៃមកង្លើអិលអូអិលសីុ ង្ហើយខ្ុ ំបាទង្ជ្ឿជាកថ់្នអតិលិជ្ៃ វៃិិង្ោគ្ៃិ 
ៃិខនែគូ្ពាកព់ៃ័ធទាខំអស់ៃខឹង្ៅថ្តបៃតារោកំ្រទអិលអូអិលសីុបៃតង្ៅមុខជាយូរអថ្ខវខង្ទៀត។  

      រាជ្ធាៃីភែងំ្ពញ នលៃទ.ី......................................    
                            ហតថង្លន់ ក្រតា ៃិខង្ឈាម ុះក្របធាៃក្រកុមក្របកឹាភបិាល 
 

 

 
 

 
 
  



ទំពរ័ 7 នៃ 16 

 

ង្សចកតីថ្លែខរបសក់្របធាននាយកក្របតិបតតិ 

គ្ិតក្រតឹមែំណាចក់្រតីមាសទ៣ី ឆ្ែ ២ំ០១៩ អិលអូអិលសីុរកាបាៃៃូវកំង្ណើ ៃក្របកបង្ោយគុ្ណភាព ថ្ែលនលបក័្រត 
ឥណទាៃង្កើៃង្ ើខែល់ ៦៩១ លាៃែុលាែ រអាង្មរកិ ថ្ែលមាៃអក្រតាកំង្ណើ ៃ ៤២% ង្ធៀបៃឹខែណំាចឆ់្ែ ២ំ០១៨។ 
ហាៃិភយ័នលបក័្រតឥណទាៃមាៃអក្រតាក្រតឹមថ្ត ០,៩២% ថ្ែលទាបជាខអក្រតាហាៃិភយ័ជាមធយមង្ៅកែុខវស័ិយមកី្រក ូ
ទាខំមូល។ ចំៃួៃអតិលជិ្ៃង្កើៃង្ ើខ ១៩% ែល់ចំៃួៃ ២៧៩.៧០៤ នាក។់ ក្រទពយសកមមសរបុរបស់អិលអូអិលសីុ 
ង្កើៃង្ ើខែល់ ចំៃៃួ ៨៨៦ លាៃែុលាែ រអាង្មរកិ គ្ិតក្រតមឹែំណាចថ់្ខកញ្ញញ  ឆ្ែ ២ំ០១៩។ សមតុលយក្របាកប់ង្ញ្ញ ើង្កើៃ 
ង្ ើខោ ខឆ្បរ់ហ័សែល់ជាខ ៣៩៦ លាៃែុលាែ រអាង្មរកិ ថ្ែលមាៃអក្រតាកំង្ណើ ៃ ៧០% ង្ធៀបៃខឹែំណាច ់
ឆ្ែ ២ំ០១៨ ខណៈថ្ែលចំៃៃួអតិលិជ្ៃក្របាកប់ង្ញ្ញ ើង្កើៃង្ ើខែល់ ៣០២.៤១៥ នាក ់ ថ្ែលមាៃអក្រតាកំង្ណើ ៃ ៦៨%។ 
កំង្ណើ ៃោ ខឆ្បរ់ហ័សនៃនលបក័្រតឥណទាៃ ៃខិសមតុលយក្របាកប់ង្ញ្ញ ើសៃេបំង្ហា ញឱ្យង្ឃើញថ្ន    អិលអូអិលសីុគ្ជឺា
ក្រគ្ឹុះសាថ ៃមកី្រកូហិរញ្ញ វតថុថ្ែលគ្រួឱ្យទុកចតិតខពស់ ថ្ែលនតល់ៃូវង្សវហិរញ្ញ វតថុែល៏អក្របង្សើរែល់អតិលិជ្ៃ ារពារអតិលិជ្ៃ 
ៃិខនតល់ៃូវនលិតនលក្របាកប់ង្ញ្ញ ើ ៃិខនលិតនលឥណទាៃលមី្ ថ្ែលមាៃលកេណៈក្របកួតក្របថ្ជ្ខ។ 

អិលអូអិលសីុបាៃពក្រខីកបណាត ញក្របតិបតតិាររបស់ខែួៃែល់ ៧៨ារោិល័យសាន់ង្ៅទូទាខំក្របង្ទស ៃិខមាៃបុគ្គលិក 
ជាខ ២.៧០០ នាក ់កំពុខនតល់ង្សវហិរញ្ញ វតថុែល៏អបំនុតជូ្ៃែល់អតលិិជ្ៃ។  

ង្ៅកែុខឆ្ែ ២ំ០១៩ ង្ៃុះ អលិអូអិលសីុៃឹខង្តត តសំន់ៃង់្លើារង្ក្របើក្របាស់ក្របពៃ័ធបង្ចចកវជិាជ ថ្ែលអាចង្លើកកមពស់ង្សវ 
អតិលិជ្ៃឱ្យាៃថ់្តក្របង្សើរង្ ើខ ៃិខបង្ខកើៃក្របសិទធភាពារង្ហរែូចជា Tablet, ATM, mobile banking application 
ៃិខ third-party connection ។ 

ង្ៅកែុខក្រតីមាសទ៤ី ឆ្ែ ២ំ០១៩ អិលអូអិលសីុៃឹខោកឱ់្យង្ក្របើក្របាស់ជានែូវារៃូវកមមវធិធីនាោរចល័តរបស់ខែួៃ គ្កឺមមវធិី 
iPay Mobile Application ថ្ែលអៃុញ្ញញ តឱ្យអតិលជិ្ៃអាចង្ធវើក្របតបិតតិារបាៃង្ោយខែួៃឯខង្ៅកែុខទូរស័ពទនែ ែូចជា 
ពិៃិតយង្មើលសមតុលយគ្ណៃ ី របាយារណំគ្ណៃីសង្ខេប ង្នទរក្របាក ់ ទូទាតា់រចណំាយ បញ្ចូលទឹកក្របាកក់ែុខ 
ទូរស័ពទនែ ង្បើកគ្ណៃបីង្ញ្ញ ើមាៃាលកំណត ់បញ្ញជ ារទូទាតត់ាមាលកណំត ់គ្ណនាក្របាកប់ង្ញ្ញ ើ គ្ណនាក្របាកក់មច ី
ៃិខ បង្ហា ញទីតាខំារោិល័យ ជាង្ែើម។ 

អិលអូអិលសីុមាៃគ្ង្ក្រមាខោកឱ់្យង្ក្របើក្របាស់ាត ATM ថ្ែលអៃុញ្ញញ តឱ្យអតិលិជ្ៃអាចង្ក្របើក្របាស់ាតរបស់ខែួៃង្ៅ 
ក្រគ្បម់ា សីុៃ ATM របស់ក្រគ្ឹុះសាថ ៃថ្ែលជាសមាជ្ិកក្របពៃ័ធ Cambodia Share Switch - CSS ។ 

អិលអូអិលសីុៃខឹោកឱ់្យង្ក្របើក្របាស់ក្របពៃ័ធធនាោរ tablet banking ថ្ែលអៃុញ្ញញ តឱ្យបគុ្គលិកឥណទាៃអៃុវតតារង្ហរ 
(ែូចជាារវយតនមែឥណទាៃ ារក្របមូលកមចយឺីតោ វ ង្បើកគ្ណៃីបង្ញ្ញ ើសៃេ)ំ ពីឧបករណំ tablet devices 
ថ្ែលៃឹខជ្ួយ បង្ខកើៃនលិតភាព ៃិខក្របសិទធភាពារង្ហរ។  
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សរបុជារមួមក ង្យើខៃឹខខិតខំក្របឹខថ្ក្របខឱ្យអស់ពីលទធភាពកែុខារំបយ់កឱ្ាសង្ជាគ្ជ្យ័ ង្ហើយង្យើខង្ជ្ឿជាកថ់្ន        
អិលអូអិលសីុៃឹខអាចនាមំកៃូវតនមែបថ្ៃថមង្ទៀតែល់អតិលជិ្ៃ វៃិិង្ោគ្ិៃ ៃិខមាច ស់ភាគ្ទុៃិក។  

ជាចុខង្ក្រាយ ខ្ុ ំបាទសូមថ្លែខអំណរគុ្ណែល់គ្ណៈក្រគ្បក់្រគ្ខ បុគ្គលិក អតលិិជ្ៃ វៃិិង្ោគ្ិៃ ៃិខនែគូ្ពាកព់ៃ័ធ 
ទាខំអស់ ថ្ែលថ្តខថ្តោកំ្រទអិលអូអិលសីុង្ែើមបភីាពរកីចង្ក្រមើៃទាខំអស់ោែ  ទាខំារោកំ្រទសក្រមាបឆ់្ែ ថំ្ែលកៃែខនុតង្ៅ 
កែូ៏ចជាារោកំ្រទែល់ភាពង្ជាគ្ជ្យ័ថ្ែលរពំខឹទុកង្ៅឆ្ែ បំៃតបនាទ បង់្ទៀត។ 

រាជ្ធាៃីភែងំ្ពញ នលៃទ.ី.....................................              
ហតថង្លន់ ក្រតា ៃិខង្ឈាម ុះក្របធាៃនាយកក្របតបិតត ិ

 
 

             __________________ 

           ង្លាក សុខ ង្វឿៃ 
        ក្របធាៃនាយកក្របតបិតត ិ
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ក-អតតសញ្ញញ ណបគុ្គលចុុះបញ្ជ ីលកម់លូបក្រត  
 ង្ឈាម ុះក្រកុមហរុៃជាអកេរថ្ខមរ៖ អលិអអូលិសីុ )ង្ខមបខូ( ភអីលិសីុ ជាអកេរឡាតាខំ៖ LOLC (Cambodia) Plc. 
 អកេរកូែ: KH2000081953 (FX-Indexed Bond) ៃខិ KH2000082951 (Plain Bond) 
 ទីសាែ កា់រ៖ អោរង្លខ ៦៦៦B នែូវង្លខ ២៧១ សង្ហក តប់ខឹទពុំៃទ២ី ខណឌ ង្ពាធិ៍ថ្សៃជ្យ័ រាជ្ធាៃភីែងំ្ពញ 
 ង្លខទូរស័ពទ៖ )៨៥៥( ២៣ ៩៩១ ៩៩១ ង្លខទូរសារ៖ )៨៥៥( ២៣ ២២០ ៦៤២ 
 ង្គ្ហទំពរ័៖ www.lolc.com.kh អុីថ្ម ល៖ info@lolc.com.kh 

 ង្លខវញិ្ញញ បៃបក្រតចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកមម៖ ០០០១២៨២៩ ាលបរងិ្ចេទ៖ នលៃទ២ី៨ ថ្ខកញ្ញញ  ឆ្ែ ២ំ០១៥ 
 ង្លខអាជ្ាបណណ អាជ្ីវកមម៖ M.F ០៤ ង្ចញង្ោយ៖ ធនាោរជាតនិៃកមពុជា ាលបរងិ្ចេទ៖ នលៃទ១ី១ ថ្ខកញ្ញញ  ឆ្ែ ២ំ០១៨ 
 ង្សចកតីសង្ក្រមចអៃុញ្ញញ ត ៃិខចុុះបញ្ជ ីឯកសារនតល់ពត័ម៌ាៃ ង្លខ៖ ០៨៤/១៩ គ្.ម.ក/ស.ស.រ.   
ាលបរងិ្ចេទ៖ នលៃទ២ី២ ថ្ខង្មសា ឆ្ែ ២ំ០១៩ 

 ង្ឈាម ុះបុគ្គលតណំាខបគុ្គលង្បាុះនាយ៖ ង្លាក សុខ ង្វឿៃ 
ខ-លកេណៈនៃធុរកចិច 
អិលអូអិលសីុ គ្ឺជាក្រគ្ឹុះសាថ ៃមកី្រកូហិរញ្ញ វតថុទទួលក្របាកប់ង្ញ្ញ ើធំមយួង្ៅកែុខក្របង្ទសកមពុជា ថ្ែលទទួលបាៃអាជ្ាបណ័ណ ពី 
ធនាោរជាតិនៃកមពុជា ៃខិបាៃង្ធវើក្របតបិតតិារជាខ ២៥ឆ្ែ មំកង្ហើយ។ អិលអូអិលសីុបាៃៃឹខកពុំខនតល់ង្សវហិរញ្ញ វតថុ 
ោ ខសមបរូថ្បបែល់អតិលជិ្ៃែូចជា ង្សវឥណទាៃ ង្សវក្របាកប់ង្ញ្ញ ើ ង្សវភតិសៃាហិរញ្ញ វតថុ ៃិខង្សវង្នទរក្របាក ់
កែុខក្រសុក តាមរយៈបណាត ញសាខាចំៃួៃ ៧៨សាខាង្ៅទូទាខំក្របង្ទស។ គ្ិតក្រតឹមថ្ខកញ្ញញ  ឆ្ែ ២ំ០១៩ សមតុលយក្របាក ់
បង្ញ្ញ ើរបស់អិលអូអិលសីុមាៃចំៃួៃជាខ ៣៩៦ លាៃែុលាែ រអាង្មរកិ ជាមយួៃឹខចៃំួៃអតលិិជ្ៃជាខ ៣០២ ពាៃន់ាក។់ 
នលបក័្រតឥណទាៃសរបុមាៃក្របមាណ ៦៩១ លាៃែុលាែ រអាង្មរកិ ៃខិមាៃអតិលិជ្ៃជាខ ២៧៩ ពាៃន់ាក។់ 

គ្-ក្រពតឹតាិរណ៍សំខាៃ់ៗ ក្របចកំ្រតមីាសរបស់បគុ្គលចុុះបញ្ជ ីលកម់លូបក្រត 

អិលអូអិលសីុបាៃៃឹខកពុំខអភវិឌឍកមមវធិីធនាោរចល័តរបស់ខែួៃគ្ឺ កមមវធិី iPay mobile application ថ្ែល 
អៃុញ្ញញ តឱ្យអតិលិជ្ៃអាចង្ធវើក្របតិបតតិារបាៃង្ោយខែួៃឯខង្ៅកែុខទូរស័ពទនែ ែូចជាពិៃិតយង្មើលសមតុលយគ្ណៃ ី
របាយារណ៍គ្ណៃីសង្ខេប ង្នទរក្របាក ់ ទូទាតា់រចណំាយ បញ្ចូលទកឹក្របាកក់ែុខទូរស័ពទនែ ង្បើកគ្ណៃីបង្ញ្ញ ើមាៃ 
ាលកំណត ់ បញ្ញជ ារទូទាតត់ាមាលកំណត ់ គ្ណនាក្របាកប់ង្ញ្ញ ើ គ្ណនាក្របាកក់មច ី ៃិខបង្ហា ញទីតាខំារោិល័យ 
ជាង្ែើម។ អិលអូអិលសីុៃឹខោកឱ់្យង្ក្របើក្របាស់ជានែូវារៃូវកមមវធិី iPay mobile application ែល់អតិលជិ្ៃទាខំអស់ 
ង្ៅកែុខក្រតីមាសទ៤ី ឆ្ែ ២ំ០១៩។  
បថ្ៃថមង្លើង្ៃុះ អិលអូអិលសីុបាៃៃឹខកពុំខអភវិឌឍក្របពៃ័ធរបស់ខែួៃ ង្ែើមប ីតភាជ បង់្ៅក្របពៃ័ធ Cambodia Share Switch 

(CSS) ថ្ែលអៃុញ្ញញ តឱ្យអតលិិជ្ៃអាចង្ក្របើក្របាស់ាត ATM របស់ខែួៃង្ៅក្រគ្បម់ា សីុៃ ATM របស់ក្រគ្ឹុះសាថ ៃថ្ែលជា 
សមាជ្ិកក្របពៃ័ធ CSS។  
ទៃទឹមៃខឹង្ៃុះ អិលអូអិលសីុកក៏ំពុខ អភវិឌឍក្របពៃ័ធធនាោរ tablet banking ថ្ែល អៃុញ្ញញ តឱ្យបគុ្គលិកឥណទាៃ 
អៃុវតតារង្ហរ )ែូចជាារវយតនមែ ឥណទាៃ ារក្របមលូកមចយឺីតោ វ ង្បើកគ្ណៃបីង្ញ្ញ ើសៃេ(ំ ពឧីបករណ៍ tablet 

device ថ្ែលៃឹខជ្ួយ បង្ខកើៃ នលិតភាព ៃខិក្របសិទធភាពារង្ហរ។ 

ថ្នែកទី ១៖ ព័ត៌មានទូង្ៅពាកព់័នធនខឹបគុ្គលចុុះបញ្ជលីកម់លូបក្រត 

http://www.lolc.com.kh/
mailto:info@lolc.com.kh
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ក-លទធនលក្របតបិតតាិរធុរកចិច ង្ោយរមួបញ្ចូលពត័ម៌ាៃធុរកចិចតាមថ្នែក  

លទធនលសង្ក្រមចបាៃសំន់ៃ់្  ថ្នៃារ លទធនលសង្ក្រមចបាៃ 
ថ្នែកង្សវឥណទាៃ 
ចំៃួៃអតិលិជ្ៃង្សវឥណទាៃ 269,607 279,704 
ឥណទាៃង្ៅកែុខនែអតិលិជ្ៃ (លាៃង្រៀល) 2,752,030 2,828,606 
ថ្នែកង្សវក្របាកប់ង្ញ្ញ ើសៃេ ំ
ចំៃួៃអតិលិជ្ៃក្របាកប់ង្ញ្ញ ើសៃេ ំ 217,008 302,415 
សមតុលយក្របាកប់ង្ញ្ញ ើសៃេ ំ(លាៃង្រៀល) 1,508,563 1,620,879 
ថ្នែកក្របតបិតតាិរសំន់ៃង់្នេខ្ង្ទៀត 
ចំៃួៃារោិល័យ 79 78 
ចំៃួៃបុគ្គលិក 2,620 2,711 

 

ខ-រចនាសមពៃ័ធចណូំល                 

ល.រ ក្របភពចណូំល 

ក្រតមីាសទ៣ី 
ឆ្ែ ២ំ០១៩ 

ក្រតមីាសទ៣ី 
ឆ្ែ ២ំ០១៨ 

ចៃំៃួទកឹក្របាក ់
(លាៃង្រៀល) 

ភាគ្រយ 
ចៃំៃួទកឹក្របាក ់
(លាៃង្រៀល) 

ភាគ្រយ 

១ ចំណូលារក្របាក ់ 109,988 77.13% 82,255 87.53% 
២ ចំណូលង្នេខ្ 32,613 22.87% 11,721 12.47% 

ចំណូលសរបុ 142,601 100% 93,976 100% 
  

ថ្នែកទី ២៖ ព័ត៌មានអំពលីទធនលក្របតិបតតិការធុរកិចច 
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 សូមពិៃិតយង្មើលរបាយារណំលមអតិង្ៅកែុខឧបសមពៃ័ធថ្ែលបាៃភាជ បម់កជាមយួ។ 

ថ្នែកទី ៣៖ របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុថ្ែលបានក្រតួតពនិិតយង្ ើខវញិង្ោយសវនករឯករាជ្យ 
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ារពិភាកា ៃិខារវភិាគ្ខាខង្ក្រាមង្ៃុះ គ្ឺជាារពិភាកាង្លើលទធនលនៃក្របតបិតិតារ ៃិខសាថ ៃភាពហិរញ្ញ វតថុង្ោយ 
គ្ណៈក្រគ្បក់្រគ្ខរបស់អិលអូអលិសីុ ង្ោយថ្នអកង្លើរបាយារណ៍ហិរញ្ញ វតថុគ្តិក្រតឹមនលៃទ៣ី០ ថ្ខកញ្ញញ  ឆ្ែ ២ំ០១៩ ថ្ែល 
បាៃក្រតួតពៃិិតយង្ ើខវញិង្ោយសវៃករឯករាជ្យ។ របាយារណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់អិលអូអលិសីុ ក្រតូវបាៃង្រៀបចំង្ ើខង្ោយ 
អៃុង្លាមង្ៅតាមសតខោ់ររបាយារណ៍ហិរញ្ញ វតថុអៃតរជាតិនៃកមពុជា ៃិខង្ោលារណ៍ថ្ណនារំបស់ធនាោរជាតិនៃ 
កមពុជា។ គ្ណៈក្រគ្បក់្រគ្ខង្ធវើារពិភាកា ៃខិវភិាគ្ង្លើសមាសធាតុសំខាៃ់ៗ នៃរបាយារណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ៃិខកតាត សំខាៃ់ៗ  
ថ្ែលបាៃជ្ុះឥទធិពលង្ៅ ង្លើក្របាកច់ំង្ណញរបស់អិលអអូិលសីុថ្តប ុង្ណាណ ុះ។ 

ក-ទែិឋភាពទូង្ៅនៃក្របតបិតតាិរ 
  ១-ារវភិាគ្ចណូំល 
 អិលអូអិលសីុមាៃចំណូល ២ ក្របង្ភទធំៗ គ្ចឺំណូលពីារក្របាក ់ៃិខចណូំលង្នេខៗ។  

 ចណូំលពាីរក្របាករ់មួមាៃ៖ កនក្រមង្ជ្ើខសារពឥីណទាៃ ចំណូលារក្របាកសុ់ទធថ្ែលទទួលបាៃពីារនតល់ 
ឥណទាៃែល់អតលិិជ្ៃ ៃខិពីារោកក់្របាកប់ង្ញ្ញ ើង្ៅតាមបណាត ធនាោរនានា ថ្ែលចំណូលទាខំង្ៃុះក្រតវូ 
ទទួលសាគ ល់ជាក្របចថំ្ខ។ 

 ចណូំលង្នេខៗរមួមាៃ៖ ចណូំលបាៃពីារតកពិៃយ័ ចំណូលបាៃពីារក្របមូលឥណទាៃលុបង្ចល 
ចំង្ណញពីារបតូរក្របាក ់កនក្រមង្នេខៗ ។ល។ 

 ២-ារវភិាគ្ចណូំលតាមថ្នែក 

ល.រ ក្របភពចណូំល 

ក្រតមីាសទ៣ី 
ឆ្ែ ២ំ០១៩ 

ក្រតមីាសទ៣ី 
ឆ្ែ ២ំ០១៨ 

ចៃំៃួទកឹក្របាក ់)លាៃង្រៀល( ភាគ្រយ ចៃំៃួទកឹក្របាក ់)លាៃង្រៀល( ភាគ្រយ 

១ ចំណូលារក្របាក ់ 109,988 77.13% 82,255 87.53% 

២ ចំណូលង្នេខៗ 32,613 22.87% 11,721 12.47% 

ចណូំលសរបុ 142,601 100% 93,976 100% 
 

ចំណូលពីារក្របាកជ់ាចំណូលែធ៏ំ ៃិខសំខាៃស់ក្រមាបអ់ិលអអូិលសីុ ថ្ែលមាៃរហូតែល់ 77.13% នៃចំណូល សរបុ។ 
 ៣-ារវភិាគ្គ្មាែ តចងំ្ណញែុល 

អិលអូអិលសីុ បាៃង្រៀបចំរបាយារណ៍លទធនលរបស់ខែួៃ កែុខទក្រមខជ់ារបាយារណ៍ថ្ែលពំុមាៃារបង្ហា ញឱ្យ 
ង្ឃើញៃូវគ្ំលាតចំង្ណញែុលង្នាុះង្ទ។ ប ុថ្ៃតទក្រមខរ់បាយារណ៍ង្ៃុះអាចឱ្យង្យើខង្ធវើារពិភាកា ៃិខវភិាគ្ង្លើ 
ចំង្ណញពីក្របតិបតតិារថ្ែលទទួលបាៃពីចំណូលសរបុែកៃខឹចំណាយក្របតិបតតិារ។ ចំណាយក្របតិបតតិារៃឹខ 
ង្លើកយកមកពិភាកា ៃិខវភិាគ្ង្ៅចំណុច ៤.ារវភិាគ្ចំង្ណញ/ខាតមុៃបខព់ៃធ។ 

ថ្នែកទី ៤៖ ការពិភាកា និខការវភិាគ្របសគ់្ណៈក្រគ្ប់ក្រគ្ខ 
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 ៤-ារវភិាគ្ចងំ្ណញ/(ន់ត) មៃុបខព់ៃធ 
 

តារាខសង្ខេបក្របាកច់ងំ្ណញ (លាៃង្រៀល) ក្រតមីាសទ២ី 
ឆ្ែ ២ំ០១៩ 

ក្រតមីាសទ៣ី 
ឆ្ែ ២ំ០១៩ 

បថ្ក្រមបក្រមលួ 
(លាៃង្រៀល) 

បថ្ក្រមបក្រមលួ 
% 

ចំណូលារក្របាក ់ 113,870 109,988 (3,882) -3.41% 
ចំណាយារក្របាក់ (56,493) (56,191) 302 -0.53% 
ចណូំលពាីរក្របាកសុ់ទធ 57,377 53,797 (3,580) -6.24% 
ចំណូលង្នេខ្ 17,026 32,613 15,587 91.55% 
ចំណាយង្លើបុគ្គលិក (23,971) (26,225) (2,254) 9.40% 
រលំស់ង្លើក្រទពយរបូី ៃិខក្រទពយអរបូ ី (2,533) (2,678) (145) 5.72% 
ចំណាយរែឋបាល ៃិខចំណាយង្នេខ្ (8,749) (9,974) (1,225) 14.00% 
ចងំ្ណញពកី្របតបិតតាិរ 39,150 47,533 8,383 21.41% 
សំវធិាៃធៃង្លើឧបករណំហិរញ្ញ វតថុ (4,632) (4,634) (2) 0.04% 
ក្របាកច់ំង្ណញមុៃបខព់ៃធ 34,518 42,899 8,381 24.28% 

 

កែុខក្រតីមាសទ៣ី ឆ្ែ ២ំ០១៩ អិលអអូិលសីុសង្ក្រមចបាៃក្របាកច់ំង្ណញមុៃបខព់ៃធចំៃៃួ 42,899 លាៃង្រៀល 
ថ្ែលក្រតីមាសទ២ី មាៃចៃំួៃក្រតឹមថ្ត 34,518 លាៃង្រៀល ថ្ែលង្កើៃង្ ើខ 8,381 លាៃង្រៀល ង្សមើៃឹខ 24.28% ។ 
មូលង្ហតុចមបខនៃារង្កើៃង្ ើខង្ៃុះគ្ឺង្ោយសារថ្តមាៃារង្កើៃង្ ើខចណូំលង្នេខ្ចំៃួៃ 15,587 លាៃង្រៀល 
ង្ធៀបៃឹខក្រតីមាសទ១ី ឆ្ែ ២ំ០១៩។  

 ៥-ារវភិាគ្ចងំ្ណញ/(ន់ត) កែុខារយិបរងិ្ចេទ 

តារាខសង្ខេបក្របាកច់ងំ្ណញ 
(លាៃង្រៀល) 

ក្រតមីាសទ២ី 
ឆ្ែ ២ំ០១៩ 

ក្រតមីាសទ៣ី 
ឆ្ែ ២ំ០១៩ 

បថ្ក្រមបក្រមលួ 
(លាៃង្រៀល) 

បថ្ក្រមបក្រមលួ 
% 

ក្របាកច់ំង្ណញមុៃបខព់ៃធ 34,518 42,899 8,381 32.52% 
ចំណាយពៃធង្លើក្របាកច់ំង្ណញ (8,750) (9,863) (1,113) -4.32% 
ក្របាកច់ំង្ណញង្ក្រាយបខព់ៃធ 25,768 33,036 7,268 28.21% 

 

កែុខក្រតីមាសទ៣ី ឆ្ែ ២ំ០១៩ អិលអូអិលសីុសង្ក្រមចបាៃក្របាកច់ំង្ណញសុទធចៃំួៃ 33,036 លាៃង្រៀល 
ថ្ែលង្កើៃង្ ើខ 28.21% (ព ី 25,768 លាៃង្រៀល កែុខក្រតមីាសទី២ ឆ្ែ ២ំ០១៩)។ មលូង្ហតុចមបខនៃារង្កើៃ 
ង្ ើខង្ៃុះគ្ឺង្ោយសារថ្តមាៃារង្កើៃង្ ើខចណូំលង្នេខ្ចំៃួៃ 15,587 លាៃង្រៀល។  

 ៦-ារវភិាគ្ពកីតាត  ៃខិៃនិាែ ារថ្ែលប ុះពាល់សាថ ៃភាព ៃខិលទធនលហិរញ្ញ វតថុ 

នាែំណាចា់រយិបរងិ្ចេទ នលៃទី៣០ ថ្ខកញ្ញញ  ឆ្ែ ២ំ០១៩ គ្ណៈក្រគ្បក់្រគ្ខយល់ថ្ន អិលអូអិលសីុពុំមាៃកតាត  ៃិខ 
ៃិនាែ ារថ្ែលប ុះពាល់ែល់សាថ ៃភាព ៃិខលទធនលហិរញ្ញ វតថុរបស់អិលអូអិលសីុថ្ែលគ្ួរង្អាយកតស់មាគ ល់ង្ ើយ។ 



ទំពរ័ 14 នៃ 16 

 

ខ-កតាត សំន់ៃ់្ ថ្ែលប ុះពាល់ង្លើនលចងំ្ណញ 
 ១-ារវភិាគ្ពលីកេខណឌ នៃតក្រមវូារ ៃខិារនគតន់គខ ់

អិលអូអិលសីុ ជាសាថ បៃ័ហិរញ្ញ វតថុែធ៏ំមយួកែុខចំង្ណាមសាថ បៃ័ហិរញ្ញ វតថុង្ៅកែុខក្របង្ទសកមពុជា ថ្ែលថ្តខយកចតិត 
ទុកោកង់្ៅង្លើគុ្ណភាពនៃារនតល់ង្សវកមម ង្ែើមបបីខកភាពង្ហយក្រសួលសក្រមាបអ់តលិជិ្ៃទូង្ៅកែុខារង្ក្របើក្របាស់ 
នលិតនល ៃខិង្សវរបស់អលិអូអិលសីុ។ តាមបទពិង្សាធៃនំាង្ពលកៃែខមកង្ៃុះ អលិអូអិលសីុ ទទួលបាៃៃូវ 
ារោកំ្រទោ ខន់ែ ខំពីសំណាកអ់តិលិជ្ៃក្របាកក់មច ី អតលិិជ្ៃភតិសៃាហិរញ្ញ វតថុ ៃខិអតលិជិ្ៃក្របាកប់ង្ញ្ញ ើ ថ្ែលង្ធវើ 
ឱ្យង្យើខមាៃាររកីចង្ក្រមើៃោ ខន់ែ ខំ ៃិខឆ្បរ់ហ័ស កែុខរយៈង្ពលែខ៏ែចុីខង្ក្រាយង្ៃុះ។  

 ២-ារវភិាគ្ពាីរង្ ើខចុុះនៃនលែវតថុធាតុង្ែើម 
នាែំណាចា់រយិបរងិ្ចេទ នលៃទ៣ី០ ថ្ខកញ្ញញ  ឆ្ែ ២ំ០១៩ គ្ណៈក្រគ្បក់្រគ្ខយល់ថ្ន អិលអអូិលសីុ ពុំមាៃធាតុថ្ែល 
ខុសពីធមមតាង្ទ។  

 ៣-ារវភិាគ្ង្លើពៃធ 
អិលអូអិលសីុ សថិតង្ក្រាមចាបន់ៃក្រកុមហរុៃពាណិជ្ជកមមកែុខវស័ិយពៃធោរែូចង្ៃុះ អិលអអូិលសីុ មាៃភារកិចចបខ ់
ពៃធង្ៅតាមចាប ់ៃខិបញ្ញតតជិាធរមាៃ។ អិលអូអិលសីុមាៃភារកិចចបខព់ៃធអាករង្ៅតាមរបបពិត ៃខិសហក្រោស 
ជាបព់ៃធធំ ថ្ែលកណំតង់្ោយអគ្គនាយកោឋ ៃពៃធោរ។ 

 ៤-ារវភិាគ្ង្លើធាតុថ្ែលខុសពធីមមតា ៃខិធាតុវសិាមញ្ញ  
នាែំណាចា់រយិបរងិ្ចេទ នលៃទ៣ី០ ថ្ខកញ្ញញ  ឆ្ែ ២ំ០១៩ គ្ណៈក្រគ្បក់្រគ្ខយល់ថ្ន អិលអអូិលសីុ ពុំមាៃធាតុថ្ែល 
ខុសពីធមមតា ៃិខវសិាមញ្ញ ង្នាុះង្ទ។ 

គ្-ារថ្ក្របក្របលួសំន់ៃ់្ ង្លើារលក ់ៃខិចណូំល 
នាែំណាចា់រយិបរងិ្ចេទ នលៃទី៣០ ថ្ខកញ្ញញ  ឆ្ែ ២ំ០១៩ គ្ណៈក្រគ្បក់្រគ្ខយល់ថ្ន អិលអូអិលសីុពុំមាៃធាតុថ្ែល 
ជាារថ្ក្របក្របួលសំន់ៃ់្ ង្លើារលក ់ៃិខចំណូលខុសពីធមមតាង្ទ។  
ឃ-នលប ុះពាល់នៃារបតូររបូយិបណ  អក្រតាារក្របាក ់ៃខិនលែទៃំញិ 
អិលអូអិលសីុ បាៃកតក់្រតាបញ្ជ ីគ្ណង្ៃយយង្ោយង្ក្របើក្របាស់របូិយបណ័ ង្ោលគ្ឺ ក្របាកង់្រៀល។ ក្របតិបតតិារជារបូិយបណ័  
ក្របាកែុ់លាែ រ ៃខិនលបាត ក្រតូវបាៃបតូរង្ៅជាក្របាកង់្រៀល ង្ោយង្ក្របើអក្រតាបតូរក្របាកង់្ៅនលៃក្របតបិតតិារង្នាុះ។ សមតុលយនៃ 
ក្រទពយសកមមរបូិយវតថុ ៃិខបណុំលរបូិយវតថុនាាលបរងិ្ចេទរាយារណំ ថ្ែលជារបូិយបណ័ ង្ក្រៅពីក្របាកង់្រៀលកក៏្រតូវបាៃបតូរ 
ង្ៅជាក្របាកង់្រៀលង្ោយង្ក្របើអក្រតានាាលបរងិ្ចេទង្នាុះ។ ភាពលង្មអៀខពីារបតូររបូិយបណ័ ថ្ែលង្កើតមកពីារបតូរង្នាុះក្រតូវ 
បាៃទទួលសាគ ល់ង្ៅកែុខរបាយារណំលទធនល។  
ខ-នលប ុះពាល់នៃអតនិរណា 

អិលអូអិលសីុ មៃិបាៃថ្កថ្ក្របអក្រតាារក្របាក ់ ង្ោយថ្នអកតាមារថ្ក្របក្របួលនៃអតិនរណាង្ទ ង្ពាលគ្ឺថ្នអកង្ៅង្លើ 
សាថ ៃភាពក្របកួតក្របថ្ជ្ខជាកថ់្សតខង្ៅកែុខទនីារ ង្ហើយង្ៅថ្តរកាបាៃៃូវចីរភាពហិរញ្ញ វតថុោ ខលអក្របង្សើរ។ 
ច-ង្ោលៃង្ោបាយង្សែឋកចិច សារង្ពើពៃធ ៃខិរបូយិវតថុរបស់រាជ្រោឋ ភបិាល 
នាែំណាចា់រយិបរងិ្ចេទ នលៃទី៣០ ថ្ខកញ្ញញ  ឆ្ែ ២ំ០១៩ ង្ៃុះ គ្ណៈក្រគ្បក់្រគ្ខយល់ថ្ន អិលអូអិលសីុ ពុំបាៃទទួលរខ 
ារប ុះពាល់ពីង្ោលៃង្ោបាយង្សែឋកិចច សារង្ពើពៃធ ៃខិរបូិយវតថុ របស់រោឋ ភបិាលជាសារវៃតង្នាុះង្ទ។ 



ទំពរ័ 15 នៃ 16 

 

 
                      ថ្នែកទី ៥៖ ព័ត៌មានចបំាច់ង្នេខង្ទៀតសក្រមាបក់ារពារវិនិង្ោគ្ិន (ក្របសនិមាន) 



ទំពរ័ 16 នៃ 16 

 

 

ហតថង្លខាអភបិាលរបសប់គុ្គលចុុះបញ្ជលីកម់លូបក្រត 

(ក្រតូវចុុះហតថង្លន់ង្ោយក្របធាៃក្រកុមក្របកឹាភបិាល ឬអភបិាលោ ខតចិ ២របូ) 
 
 

 ាលបរងិ្ចេទ៖............................... 
 បាៃអាៃ ៃិខឯកភាព 

 
 
 

  
 

   
   
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


